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  еморијална мапа српске престонице слабо је и не-
систематски истражена. Пажња истраживача овог 
феномена, па и наша, усмеравана је углавном на 
изучавање споменика као места заједничког сећа-
ња на знамените личности и догађаје. Мапирању 
меморијалне географије времена и преиспитивању 
њене структуре посвећено је мање пажње, па је она 
остала готово потпуно непозната. У овом раду наша 
пажња је усмерена према првој званичној јубилар-
ној свечаности одржаној у престоници Кнежевине 
Србије поводом прославе 50-годишњице Таковског 
устанка организоване у Топчидеру на Духове, 23. 
маја 1865. године. Студија је настала као резултат 
знатно обимнијег истраживачког пројекта под нази-
вом Таковски устанак – Српске Цвети. О произвођењу 
јавног сећања и заборављања у симболичној политици 
званичне репрезентативне културе. Њена основна 
намена јесте покушај редефинисања општеприхваћених 
тумачења јубиларних свечаности као манипулативних 
инструмената симболичне политике званичне репре-
зентативне културе, а писана је с намером да ове све-
чаности протумачи као посебан тип манифестација 
нормиране колективне репрезентације патриотског 
осећања симболично смештеног у „двоструко време 
нације“. 

У извођењу теза ослонили смо се на теоријске по-
ставке Јиргена Хабермаса о комуникационој акцији, 
Рајхарта Козелека о искуственим категоријама исто-
ријског времена, Хоми Бабе о двоструком времену на-
ције и Пјера Норе о топосима сећања. Драгоцено упо-
риште имали смо и у студијама Михаела Митерауера о 
историји прослављања јубилеја, Евијатара Зерубавела 
о етатизовању времена у званичним комеморативним 
структурама и Тодора Куљића о идеолошкој упо-
треби времена у култури сећања. У структурирању 
истраживања и саопштавању резултата пошли смо од 
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уверења да је теоријске поставке критичког истражи-
вања менталне географије времена адекватније тумачи-
ти кроз конкретне „студије случаја“, него кроз апстракт-
не схеме лишене историјске конкретизације. Доследно 
таквом схватању на крају смо изоставили изношење 
општијих закључака о званичним јавним свечаностима 
у Кнежевини, односно Краљевини Србији, уверени да 
се они поузданије могу поставити тек након знатно 
систематичнијих контекстуалних истраживања слич-
них историјских примера.

Смештање јубилеја у двоструко време нације 
Званична репрезентативна култура модерних др-

жава, чије формирање започиње од краја 18. и почетка 
19. века, уобличава сложену симболичну политику, 
а један од важних елемената њеног конституисања 
било је увођење државних празника, који постају 
меморијски топоси нове културе сећања, засноване на 
етатизованој структури историјског времена. Само је 
памћење прошлости, како истиче већина теоретичара 
националног дискурса, могло да отелотвори наци-
ју у стварности. Због тога званична производња и 
контрола нормираног заједничког сећања припада 
групи примарних задатака новоформираних држава.1 

Однос између прошлости и сећања постаје сложенији и 
ангажованији, а званична национална историографија, 
која у 19. веку стиче све већи значај, добија наглашен 
идеолошки карактер. Главни категоријални критеријуми 
по којима се прошлост конституише у националну 
историју постају нација и држава, односно национална 
држава.�

Овакво институционализовано историјско сећање 
на прошлост имало је двојак значај. Његов нормативни 
систем је, с једне стране, одражавао модел друштва које 
га је производило, а са друге стране, он је био модел за то 
исто друштво. Званично јавно сећање као модел друштва 
тумачи садашњост кроз прошлост, а као модел за то 
исто друштво оно тумачи прошлост кроз садашњост. 
У том смислу званична политика сећања двосмерно 
повезује прошлост и садашњост, а та веза, како је одав-
но истакао Рајнхарт Козелек, почива на идеологији про-
греса.� Она подупире веровање да ће будућност бити 
боља од прошлости и да је привремена садашњост само 
једна од етапа тог напредовања. Сећање на прошлост 
јесте средство провере планиране будућности, што 
је нужно наметало њихово компаративно тумачење 
и повезивање у свим сегментима исказивања нацио-
налне самоидентификације. Овакво смештање нације у 
двоструко време Хоми Баба назива duble-time of the na-
tion.4 Наиме, национално време, како га структурирају 
национално ангажовани историографи, смешта нацију 
у древну прошлост. Та стратегија служи представљању 
нације као хердеровске природне силе, јединственог и 

непроменљивог ентитета који постоји изван времена. 
Они истовремено виде нацију и као променљив ентитет 
на путу њеног непрестаног напретка. У том смислу 
нација је у својој суштини непроменљива, вечна и 
ванвремена, али је истовремено променљива, нова 
и модерна. Она се, с једне стране, чврсто ослања на 
прошлост из које произлази, а са друге стране, прекида 
с том истом прошлошћу и непрестано се модернизује. 

Двоструко време нације доследно се одразило 
и на симболичну политику званичне културе сећања 
која посредством садашњости повезује прошлост са 
будућношћу. Био је то нови тип нормираног сећања у 
чијем средишту се налазило здање националне др-
жаве. Једна од најзначајнијих репетитивних форми 
њеног перформативног прослављања било је увођење 
државних празника, који уобличавају нови слављени-
чки календар етатизованог времена.5 Најугледније 
место међу тим празницима заузима Дан државно-
сти, којим се обележава почетак борбе за слободу, 
или њено остваривање. Званично јавно прослављање 
овог празника ставља се у функцију колективне ре-
презентације, која је по правилу имала вишеструку 
перформативну форму. 

Општу праксу следи и Кнежевина Србија већ у 
првим годинама након стицања унутрашње аутономије 
1830. године. Полувазални статус није дозвољавао 
проглашавање државних празника, а посебно не 
Дана државности, јер се њиме прославља идеја 
државотворне суверености коју Србија у то време још 
није имала. Уместо њих, конституишу се такозвани 
општенародни празници, којима се у основи прославља 
идеја народне суверености, с народним владарем на 
челу. Званични општенародни празници уводе се у 
Кнежевину 1836. године, када су посебним актом кнеза 
Милоша Обреновића, бр. 3622 од 7. септембра, за 
празнике проглашене Цвети, Свети Андрија Првозва-
ни и Теодорова субота. Био је то зачетак уобличава-
ња званичног календара општенародних празника, 
који с временом постаје све сложенији. Цветима се 
комеморисао дан „у који је Његова Светлост дело 
ослобођења отечества започело“ на Сабору у Тако-
ву 1815. године. Светим Андрејом је обележавано 
проглашавање Другог хатишерифа и „Берата о нас-
леђивости Књажевског достојанства“, а Теодоровом 
суботом кнежев рођендан. На основу кнежевог акта, 
Митрополијска конзисторија одмах је донела одлуку 
о начину њиховог богослужбеног прослављања и 20. 
септембра исте године упутила о томе циркуларни 
распис.6 Сва три новоуведена општенародна празни-
ка имала су хришћанске основе. Био је то уобичајени 
начин повезивања старе литургијске структуре вре-
мена сећања с новим етатизованим празничним ка-
лендаром, чест и у другим хришћанским срединама.7 
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Сл. 1. „Проглас“, насловна страна часописа „Видов дан“, 22. мај 1865. (Универзитетска бибилотека, Београд)
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У почетку је прослављање општенародних празника 
имало наглашено богослужбени карактер, и у великој 
мери је било везано за цркву. Празник се обележава 
литургијом са благодарењем, на чијем крају се држи 
пригодна патриотска беседа. Овај богослужбени 
сегмент прослављања није укинут ни касније, али 
му се додаје световни део прославе, организован у 
јавном простору, под отвореним небом, симболом 
новоостварене слободе. Престоничко прослављање 
Цвети било је идеални идеолошки образац према којем 
су оне обележаване и у осталим урбаним срединама, 
мада у нешто измењеном и скромнијем облику. Градске 
и општинске власти водиле су рачуна о организовању 
славља. Општенародно прослављање Цвети укида се 
по силаску Обреновића са власти. Међутим, одмах по 
њиховом повратку, оне се поново уводе у званични 
празнични календар Кнежевине и с временом израстају 
у најпопуларнији општенародни празник, назван Срп-
ске Цвети.8 

Сабор у Такову, на Цвети 1815. године, на којем је 
Милош Обреновић објавио поновно подизање устанка, 
није одмах препознат као знаменити догађај. Пре-
ма типологији коју је понудио Пјер Нора, Таковски 
устанак припада типу знаменитих догађаја накнадно 
уведених у заједничко јавно сећање.9 Произвођење 
Таковског устанка у Српске Цвети и њихово укључи-
вање у званични празнични календар Кнежевине 
био је процес заснован на прекрајању прошлости за 
потребе идеолошке инструментализације историје 
у симболичној политици званичне репрезентативне 
културе. О њиховом прослављању за време прве влада-
вине династије Обреновић сачувано је мало података 
обнародованих у јавној сфери, о чему сведочи и од-
суство извештаја о томе у Србским новинама, званичном 
гласилу Кнежевине. Пуна пажња званичном општена-
родном прослављању Српских Цвети посвећује се 
тек по повратку Обреновића на власт, а у време друге 
владавине кнеза Михаила оно све отвореније поприма 
обележје Дана државности, на који Кнежевина ни тада 
није имала формално политичко право. Пропагирање 
Српских Цвети као дана почетка борбе за слободу 
пратило је потискивање прослављања Светог Андрије 
Првозваног, којим се обележавало стицање унутрашње 
аутономије признате на основу Другог хатишерифа из 
1830. године. Истовремено се у званичном календару 
Кнежевине све мање пажње поклања обележавању 
званичних државних празника Османског царства, пре 
свих султановог рођендана, о чему уопштено говори 
и последњи члан такозваног Султановог хатишерифа 
из 1838, који је имао снагу устава све до доношења 
новог, такозваног Намесничког устава из 1868. године. 
Потискивање прослављања ових празника могуће је 

пратити и раније, о чему сведоче писма цариградских 
патријараха упућивана београдским митрополитима, 
у којима они подсећају поглаваре српске цркве на закон-
ску и верску обавезу поштовања султана и обележавања 
званичних празника везаних за његово име.10

За идеолошку промену прослављања Српских 
Цвети у време владавине кнеза Михаила везана је још 
једна новост, која јасно открива све изразитију тежњу 
за јавним исказивањем идеје не само о народном и 
владарском него и о државном суверенитету. Било је 
то прослављање јубиларне 50-годишњице устанка, 
обележено 1865. О ранијем званичном обележавању 
јубилеја у Кнежевини нема поузданих података, а ни у 
ширим европским оквирима они у то време нису имали 
дугу традицију.�� Током 1856. падала је 50-годишњица 
ослобођења Београда од Турака, али из извештаја 
објављених у Србским новинама, званичном гласилу 
Кнежевине, види се да је Свети Андрија Првозвани 
обележен као и свака друга годишња прослава.�� 
Замисао о обележавању хиљадугодишњице деловања 
светих Ћирила и Методија 1863. године примљена је 
у српској престоници с опрезом и није добила званич-
ни, нити општенародни карактер.�� До интензивнијег 
прослављања јубилеја у Кнежевини, односно Краљевини 
Србији, долази нешто касније, у последњој четвртини 
19. века, када оваква врста јавних манифестација и у 
другим европским срединама постаје општа политичка 
пракса. 

Јубиларна прослава догађаја протумаченог као 
почетак борбе за обнову златног доба заснована је на 
институционализованом виђењу националне историје 
стављене у функцију величања здања државе и њеног 
монархијског устројства. Званично обележавање 50-
годишњице Таковског устанка била је прилика да се 
државотворно тумачење времена преиспита и пред-
стави у сублимираној форми постигнутих резултата. 
Организовање прославе, сагледавано на плану зва-
ничне симболичне политике Кнежевине представљало 
је историјску потврду њеног општег прогреса. Леги-
тимизација монументализоване прошлости ставља 
се истовремено у службу планирања перспективне 
будућности. Остварени резултати сагледавају се као 
историјско право за легитимно истицање нових циљева. 
Оваква намена обележавања таковског јубилеја јасно 
се сагледава у званичним и полузваничним прилозима 
објављиваним у оновременој штампи, а у сажетој форми 
изнесена је у Прогласу обнародованом уочи прославе.14 
(Сл. 1) Његова реторичка структура заснована је на 
етичком емотивизму, који у комуникационом делова-
њу 19. века све више добија на значају.15 Емоционал-
на структура Прогласа открива амбицију организато-
ра да патриотска осећања грађанства стави у службу 
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популарисања династичко-државне спреге. Кнез Ми-
лош је обновитељ златног доба српске средњовековне 
државе коју у просперитетну будућност води његов 
син кнез Михаило. Значај златног доба и његове обно-
ве за конструкцију заједничког националног иденти-
тета уочио је Ентони Смит, а потом га дословно преузи-
ма већина истраживача овог феномена.16 Смитовом 
тумачењу, међутим, могуће је упутити становите за-
мерке. Пре свега, он идеју златног доба и његове об-
нове тумачи као статичке наративе у конструкцији 
нације и пренебрегава идеологију његовог непрестаног 
обнављања заснованог на смештању нације у двојно 
време преклапања славне прошлости и просперитетне 
будућности у тренутку садашњости.�7  

Одлука кнеза Михаила да свечано прослави 50-
годишњицу Таковског устанка почивала је на овом 
познатом обрасцу двојне стратегије времена, опште-
прихваћеном у династичким идеологијама, по коме 

сваки нови суверен, поред нужног везивања за прош-
лост, започиње своју владавину ab nuovo. Кнез Миха-
ило је други, али истовремено и нови кнез Милош, чиме 
се појам обнове тумачи у светлости идеје непрестаног 
прогреса. Тиме се златно доба, сагледавано с позици-
је имитативне продукције националне историје, увек 
изнова обнавља, с почетком сваке нове владавине. Ова-
кво схватање вечне обнове златног доба смештеног у 
двоструко време нације било је познато симболичној 
политици званичне репрезентативне културе Кнеже-
вине Србије. Визуелно је отелотворено и на двојном 
портрету кнеза Михаила и Милоша насталом за потребе 
популарисања јубиларне прославе Таковског устанка, 
чија је фотографија сачувана у такозваном фото-албуму 
династије Обреновић. (Сл. 2) У горњем делу представе 
су репрезентативна попрсја кнеза Михаила и Милоша. 
Испод је грб Кнежевине са укрштеним гранама лово-
ра и храста и натписом „Михајло Обреновић садањи 

Сл. 2. Михајло Обреновић садањи Кнез Србије 1865 и отац му Милош у време устанка против Турака 1815, 
фотографија литографије, фото-албум династије Обреновић (Библиотека Србије)
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Кнез Србије 1865 и отац му Милош у време устанка 
против Турака 1815“. Инверзија историјског времена, 
визуелно исказана представљањем кнеза Михаила на 
левој, а кнеза Милоша на десној страни, указује да се у 
смештању нације у двојно време, првенство даје новом 
златном добу. То потврђује и натпис на дну литографије 
у којем се прво помиње кнез Михаило, а потом кнез 
Милош. Сећање на прошлост остварује се посредством 
садашњости. Садашњост се, с друге стране, потврђује 
прошлошћу. Меморијална структура литографије се 
надовезује на Проглас, који литерарно објашњава њено 
визуелно значење. У Прогласу се патриотизам тумачи 
као љубав према држави, што истовремено подразумева 
лојалност према владару и династији. Кнез Милош и 
његови таковски саборци су историјски пример оваквог 
патриотизма и он се уздиже у основни и трајни етички 
принцип укључивања појединца у политички тоталитет 
монархијске државе. У име новог нараштаја ову етичку 
обавезу преузима кнез Михаило и у том смислу Проглас 
се завршава речима: „Ово уверење понесимо са собом са 
светковине, и онда је светковина имала велико значење: 
освештала је прошлост и утврдила будућност.“ 

Постављени циљеви истичу се пред политички 
организовано тело народа, па прослава нужно прет-
поставља његово физичко конституисање. Просла-
вљање јубилеја, за разлику од годишњих прослава 
обележаваних широм Кнежевине, подразумевало је 
организовање централне манифестације и уобличава-
ње јединственог хронотопа, што је значило окупљање 
политичког народног тела у исто време и на истом мес-
ту.18 За време организовања тако схваћене свечаности 
обично се бира дан сећања на догађај који се прославља, 
док се за простор прославе бира место на којем се он 
одиграо. То је значило да је јубиларну 50-годишњицу 
Таковског устанка требало обележити у Такову, на Цве-
ти, у недељу 28. марта 1865. Од ових општеприхваћених 
претпоставки само неке су поштоване, а разлози за то 
били су двојаке природе, формални и политички.

Цвети су покретан хришћански празник, а 1865. 
године падале су календарски рано па је прослава 
одржана два месеца касније, на Духове, 23. маја. Разлог 
за померање био је формалан и превасходно се односио 
на избор погоднијих метеоролошких услова. Наравно, 
приликом померања јубилеја водило се рачуна о томе да 
се прослава организује на нерадни хришћански празник. 
Силазак Светог Духа био је један од дванаест Великих 
празника, а његов избор за дан одржавања јубиларне 
прославе подразумевао је идеју небеског благослова и 
заштите. За место одржавања прославе није одабрано 
Таково него Београд – престоница Кнежевине. Разлози 
за такву одлуку били су знатно сложенији. Свакако 
да у то време није било лако организовати масовно 
окупљање у удаљеном и малом месту, попут Такова. 

Пред организаторе је то постављало нерешиве про-
блеме доласка и смештаја великог броја народа. Из-
бор Београда, с друге стране, легитимисао је пожељну 
промоцију српске престонице не само на унутрашњем 
него и на спољашњем политичком плану. Ова одлука, 
међутим, покретала је низ других проблема. Кнежевина 
Србија није била суверена. Имала је само унутрашњу 
аутономију, а њена престоница још увек се налазила у 
рукама Турака. Због тога је свечаност организована у 
Топчидеру, даље од њихових очију, што је омогућавало 
да се њом искаже виши степен суверености него што је 
у стварности постојао.19 Неминовни компромиси нису 
умањили ангажовану политичку природу јубиларне 
прославе усмерене на манифестовање историјског 
легитимисања суверених права Кнежевине. Отворену 
тежњу за исказивањем „државне мисли“ и „политичког 
тела српског народа“, како се у то време говорило, 
открива и покушај да се поводом јубилеја званично 
установи и јавно подели орден Таковског крста, на 
шта формално нису имали право ни кнез Михаило 
Обреновић ни Кнежевина Србија.

Програм и реализација прославе
Прослава јубилеја организована је на иницијативу 

кнеза Михаила и владе. Кнеза је на то, по свему судећи, 
подстакла његова супруга кнегиња Јулија. Никола 
Христић је забележио у мемоарима да је кнегиња по 
повратку из Лондона и Париза желела да се у српској 
престоници организује нека јавна свечаност и то 
једном приликом поменула Филипу Христићу. Он јој је 
скренуо пажњу да се приближава 50-годишњица сабора 
код таковске цркве, што је кнегиња потом пренела 
кнезу Михаилу.20 Кнегињине мотиве за организовање 
јубиларне прославе могуће је сагледати у светлости 
жеље да поправи пољуљану стабилност брака и утврди 
популарност кнежевског брачног пара. Према извешта-
ју аустријске тајне полиције, који је генерал-мајор 
Јосип барон Филиповић пренео бечком Министарству 
рата, важан заговорник прославе била је и Томанија, 
удовица Јеврема Обреновића, најстаријег брата кнеза 
Милоша.�� Она је том манифестацијом наводно желела 
да подстакне љубав и оданост народа према династији 
Обреновић, чиме би ојачала претензије свог унука 
Милана на српски престо, будући да кнез Михаило 
није имао легитимног наследника. Наравно, неопход-
но је имати на уму да је кнез Михаило познавао фор-
му и намену јубиларних свечаности, посебно оних у 
Хабзбуршкој монархији, с којима се упознао током из-
гнанства дугог скоро две деценије.�� 

Извори се слажу у томе да је основни мотив за 
организовање јубиларне прославе било уздизање угледа 
династије и државе на унутрашњем и спољашњем поли-
тичком плану, али није било неважно ни емоционално 
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мотивисање јавног мњења за ослободилачки рат о 
коме почиње све отвореније да се говори након кризе 
изазване турским противљењем оснивању народне 
војске и њеном наоружавању. Бомбардовање Београда 
1862. године, до кога долази након сукоба код Чукур 
чесме, и истицање захтева за повлачење турских 
гарнизона из градова, створило је напету и милитан-
тну атмосферу у којој је идеја о прослављању јубиле-
ја као јавној манифестацији политичког суверенитета 
постала општеприхваћена, посебно међу владајућом 
чиновничком и војном елитом. У том смислу оправдано 
је сагледавати припреме за обележавање јубилеја у 
светлости подухвата везаног за доношење новог зако-
на о устројству војске 1864. године. Значај који је кнез 
Михаило придавао прослави могуће је сагледати и у 
светлости његове револуционарне идеологије, према 
којој је будући рат с Турском требало да личи на устанак 
његовог оца подигнут у Такову. 

Вест о припремању свечаности примљена је међу 
београдским Турцима с негодовањем, а исти став зау-
зела је и Порта.�� По београдској вароши почели су 
да круже гласови да се Турци спремају да тог дана 
поново бомбардују варош, а ову стрепњу приватно су 
исказивали и најужи чланови кнежевске фамилије.24 
Негативан став према најављеној свечаности заузеле су 
и поједине европске силе, па се против ње појављују 
текстови у оновременој страној штампи.25 Од припреме 
организовања јавног прослављања јубилеја, међутим, 
није се одустајало, а оно је убрзо званично најављено. 
У српској штампи је тај чин протумачен као гест 
патриотског самоуважавања и поздрављен је са 
општим одобравањем. У престоничком Видов дану се 
тим поводом истиче да „племенитост људске природе 
води српски народ кад сваке године слави Цвети као 
дан у који је започео нов живот његов; она хоће да 
народ српски и педесету годину тога новога живота 
свога, која се навршује ове године, прослави особитом 
светковином, и мислимо да је влада српска говорила из 
срца свога народа кад је ту светковину огласила“.26

Пошто је јубилеј превазилазио уобичајене годи-
шње прославе Српских Цвети званично је установљен 
Организациони одбор на челу с кнезом Михаилом. 
Била је то уобичајена пракса, већ прихваћена и у срп-
ској средини приликом организовања значајних зва-
ничних манифестација. Одбор је утврдио структуру 
прославе, одредио њен програм и бринуо се о његовој 
реализацији. Манифестација је замишљена као оку-
пљање тела народа под „под таковском заставом“, па 
је тим поводом планирано да се у престоницу позову 
званице из свих делова Кнежевине.�7 Пред организаторе 
јубилеја испречили су се многобројни финансијски и 
политички проблеми. Почетни планови су неколико пута 
мењани ради смањења трошкова, а када су припреме 

већ увелико одмакле, представници великих сила упо-
зорили су на неповољно реаговање Порте. Примедбе су 
се, пре свега, односиле на установљавање ордена који 
је требало поделити преживелим устаницима. На при-
медбу француског посланика да ће Порта неповољно 
реаговати, председник владе и министар иностраних 
дела Илија Гарашанин одговорио је да се не могу 
игнорисати ни народна осећања, али да ће јубилеј бити 
прослављен „на један врло тих и миран начин без сваке 
увредителне демонстрације ма за кога“.28

Годишње прославе Српских Цвети одвијале су се 
према утврђеном стереотипу, важећем и за прослављање 
осталих општенародних празника Кнежевине Србије. 
За прославу јубилеја припремљен је прецизно структу-
риран програм, сличан програмима осмишљаваним за 
јавне манифестације одржаване приликом пригодних 
званичних јавних свечаности. Састављање програма, 
сагледавано у ширим историјским оквирима, није би-
ло новост. Они се у европским срединама појављују 
већ у претходним вековима, али су имали другачији 
изглед и намену. Најчешће се објављују након одржане 
свечаности, имају репрезентативну форму, а у основи 
су намењени сећању на протекли догађај. Појављују 
се и програми свечаности које нису одржане, или бар 
нису имале форму представљену у накнадно објав-
љеном синопсису. Програми јавних свечаности у 19. 
веку објављују се раније, а њихова основна намена 
је оркестрирање и организовање слављеничког тела. 
Због тога имају форму прецизно срочених обавештења 
и упутстава, а штампају се у званичним новинским 
гласилима, или као леци и плакати. Том типу сажетих 
синопсиса припада и званични програм јубиларне про-
славе Таковског устанка.

Програм свечаности осмислио је Одбор за ор-
ганизовање прославе. Његова структура била је поз-
ната већ крајем априла, када се тумачи у оновре-
меној штампи.29 Званично је објављен у Србским но-
винама 15. маја.30 (Пр. 1) Истог дана штампала су га 
и друга гласила, попут београдског Видов дана, мада 
под нешто измењеним називом.�� Непосредно пред 
свечаност, програм је допуњен, а измена је штампана 
у престоничким гласилима дан пред празник.�� (Пр. 
2) До измене најављеног програма дошло је пре 
свега због формалних разлога. Планирана изградња 
импровизоване цркве у Топчидеру није реализована 
због замашних материјалних издатака и недостатка 
времена, па је богослужење одржано у придворној 
топчидерској цркви светог Петра и Павла. Уместо 
цркве, на Топчидерској пољани подигнут је олтар на 
коме је, након службе, требало да се одржи благодарење. 
Према првобитној структури програма прославе нас-
прам импровизоване цркве планирано је подизање 
позоришне сцене, на којој је требало да се изведе драма 
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Матије Бана Српске Цвети. Представу је наручио 
кнез Михаило, али се од њеног извођења одустало из 
техничких разлога, па и противљења Порте.�� Изоста-
нак изградње ових двеју ефемерних сценских кулиса 
умногоме је изменило изворну структуру прославе, 
чија је симболична топографија почивала на идеји 
идеалног града – престонице, са црквом и позориштем 
као главним перформативним топосима.

Празнично расположење се осећало већ претход-
ног дана, када је у јавним гласилима објављен Проглас 
о наступајућој свечаности.34 На престоничким улицама 
окупило се мноштво народа, а увесељавала га је војна 
музика. У Топчидеру је током поподневних часова 
приређено народно весеље уз песму и такмичарске игре. 
Народно славље наставило се у престоници до касно у 
ноћ. Званични почетак свечаности оглашен је сутрадан 
у раним јутарњим сатима, топовским плотунима испа-
љеним са еспланаде Велике касарне. Одмах након тога 
војска је кренула на место прославе, праћена војном 
музиком. Постројила се лево од Цркве светог Петра и 
Павла, а наспрам ње, на десној страни, постављена 
је топовска батерија, која је плотунском паљбом пра-
тила „возгласе“ свечаног богослужења. Након тога у 
Топчидер је стигао београдски митрополит Михаило 
Јовановић, у пратњи ужичког и шабачког епископа и 

бројног свештенства. Богослужење је започело у шест 
сати и тридесет минута, као што је то било одређено 
накнадном допуном програма. 

Сат касније пристигли су кнез и кнегиња са све-
чаном пратњом. Њихов долазак је најављен бате-
ријском паљбом с топчидерских положаја. Кнежевски 
пар довезао се у кочијама. Испред је јахала кнежевска 
гарда, а иза београдски народни коњаници. Иза њих 
ређале су се кочије у којима су били рођаци кнежев-
ске породице, министри, саветници, угледни званични 
гости и представници престоничке елите. Кнез се 
појавио у „богатом старинском властелинском оделу 
са скупоценим копчама, опасан сабљом, окићен дра-
гим камењем“, док је кнегиња била одевена у скупо-
цену народну ношњу. Био је то уобичајени начин пред-
стављања идеје о народним владарима, већ прихваће-
не у пропагандним програмима симболичне политике 
династије Обреновић. 

Улазак кнежевског пара у цркву пропраћен је бур-
ним клицањем присутног света, који је почео да се окуп-
ља у раним јутарњим сатима. По завршетку богослуже-
ња, из цркве је кренула литија према олтару, на којем 
је одржано благодарење. Напред је ишло свештенство, 
затим кнежевски пар под „небом“, потом званичници, 
а на крају народ. Пут којим се кретала литија био је са 

Сл. 3. Таковски крст, 1865. 
(Колекција Марка Поповића)
а. Бронзани крст додељиван 
учесницима Устанка
б. Крст са емајлом који је 
носио кнез Михаило
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обе стране украшен јарболима с народним заставама, 
а пролазио је кроз тријумфалне капије рата и мира. 
Митрополит је пре почетка благодарења у име цркве 
упутио кнезу кратку поздравну беседу, у којој је истакао 
да су српска црква и држава увек делиле исту судбину и 
да је борба за слободу значила истовремено и борбу за ве-
ру.35 (Пр. 3) Након тога је започело благодарење на коме 
је узнета молитва посебно састављена за ту прилику.36 
(Пр. 4) На крају благодарења, митрополит је одржао 
свечану патриотску беседу, у којој је српску историју 
сагледао кроз познати тројни метанаративни стереотип 
о златном добу, његовој пропасти и обнови, уобичајен 
у српској националној историографији тог времена. 
Средишња пажња је посвећена Таковском устанку, а 
он се тумачи као почетак борбе за обнову златног доба 
чија се јубиларна 50-годишњица прослављала.�7 (Пр. 
5) По завршетку митрополитове беседе, свештенство 
се вратило у цркву, док су се кнежевски пар и угледни 
званичници накратко повукли. Тиме је верско-патри-
отски део званичне свечаности приведен крају. 

Након тога започео је световни део званичног про-
грама, одржан на трибини подигнутој на топчидер-
ској пољани. Средишњи део свечаности била је додела 
Таковског крста и спомен-медаље, установљених по-
водом јубилеја, а наводно одливених од првог топа 
кнеза Милоша, како се то истицало у оновременој 
штампи. Прво је кнез Михаило одржао свечану 
патриотску беседу у којој је захвалио преминулим и 
живим честитим родољупцима из 1815. године.38 (Пр. 
6) Затим је Никола Христић, министар унутрашњих 
дела, прочитао кнежев указ са именима живих уста-
ника којима се додељује Таковски крст.39 Списак је 
обухватао двеста осамдесет шест имена, али је свеча-
ности присуствовало двадесет седам устаника, који-
ма је кнез Михаило у име своје личне захвалности и 
захвалности целог српског народа уручио одличје.40 
(Сл. 3a и 3б) Први од ветерана позваних на трибину био 
је Матија Симић, звани Црвени, министар правде 1860. 
и члан Државног савета. Он је примљени Таковски 
крст узвратио кнезу, истичући да је син вође Таковског 

Сл. 4. Повеља о додели Таковског крста, 1865. (Народни музеј, Ваљево)
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устанка најдостојнији да га први понесе. Затим је 
одличје уручено осталим присутним устаницима, за-
једно с повељом коју је израдила београдска Државна 
штампарија. (Сл. 4) Након тога подељене су спомен-
медаље присутним члановима породица преминулих 
устаника. На свечаности су прочитана имена четрдесет 
седам одликованих умрлих ратника, а у прослави је 
учествовало десет потомака којима су уручене сребрне 
медаље.41 Осталим учесницима устанка и члановима 
њихових породица одличја и медаље накнадно су 
достављени.42 Званични део свечаности завршен је 
дефилеом војске. 

Потом је кнез, према најављеном програму, позвао 
званичне госте на свечани ручак, који је приређен под 
хладњаком изграђеним још за време прве владавине 
кнеза Милоша, али поправљеним и проширеним за 
потребе јубиларне прославе. Његов потоњи изглед 
познат је на основу фотографија Ивана Громана.43 
(Сл. 5) Остали народ ручао је по крчмама и кафанама 
подигнутим за потребе свечаности по ободу простора 
прославе.44

После ручка, започело је општенародно весеље, 
чиме је слављеничко тело поново обједињено. Уче-
сници догађаја посебно и са уважавањем помињу ве-
лико коло. Повели су га кнез Михаило и кнегиња Јули-
ја, а у њега се убрзо укључио присутни народ, тако да 
се проширило дуж целог Топчидера. За крај прославе 
планиран је ватромет на околним брдима, припремљен 
у крагујевачкој пиротехници, али је одгођен, пошто 

је предвече грунула снажна олуја, праћена провалом 
облака. Ватромет је организован тек сутрадан, и то на 
варошком Тркалишту.

На свечаност је дошла маса света из свих крајева 
Кнежевине Србије, а било је и доста Војвођана. Према 
извештајима аустријских пограничних власти, на 
прославу је са уредним пасошима стигло од 600 до 700 
грађана Суботице, Сомбора, Новог Сада, Бечкерека, 
Вуковара, Руме, Карловаца, Панчева и Земуна, а било 
је и доста оних који су нашли начина да се илегално 
пребаце преко Саве и Дунава.45 Следећег дана у Топ-
чидеру је поново организовано општенародно весеље. 
По подне су биле планиране коњичке трке на Хиподро-
му, али су отказане због влажног терена. Прослава је, 
према плану, завршена наредног дана, када је за званичне 
госте припремљен свечани опроштај. 

Јубиларна прослава као колективна 
репрезентација
Званичне јавне свечаности припадају домену 

перформативне културе у којој се вербално и визу-
елно спајају у сажимајуће јединство отелотворено 
посредством слављеничког тела спектакла. У том 
смислу његова суштинска намена најдоследније се 
исказује кроз структуру комуникационог делова-
ња.46 Организовање јубиларне прославе 50-годишњи-
це подизања Таковског устанка покренула је држава 
на челу са кнезом Михаилом, чији се двор одмах 
по другом доласку на власт претвара у симболично 

Сл. 5. Павиљон 
у Топчидеру, 
фотографија, Иван 
Громан 1876–1878. 
(Музеј града Београда)
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место званичне репрезентативне културе. На то ука-
зују и Правила за свечана примања у књажевском 
двору, званично објављена у Србским новинама.47 
Припрема и реализација свечаности, поверени Орга-
низационом одбору, исказују слична схватања сим-
боличне политике стављене у службу практичних 
потреба. Између првобитног програма прославе и 
његове касније реализације постоје уочљиве разлике у 
схватању комуникационог деловања. Званични програм 
свечаности био је изворно усмерен на представљање 
бирократског тела државе као политичке конституци-
је с владарем на челу.48 У том смислу, у први план је 
истакнут кнез, као глава државе отелотворене кроз ин-
ституционалне инструменте власти. Представљање те-
ла народа потиснуто је у други план. Доследно томе и 
комуникациона акција између ових двају тела, које се у 
европској филозофској мисли може пратити од Хобсове 
поделе на природно и политичко тело, сагледавана са 
позиције деловања, усмерена је само у једном прав-
цу, од власти према народу.49 Био је то, по свему судећи, 
одраз утицаја обрасца уобличеног за потребе пре-
стоничких годишњих прослављања Српских Цвети. 
Комуникациона акција прославе била је усмерена у 
другом правцу, што је у основи одредила јубиларна 
природа свечаности заснована на другачијој структури 
хронотопа. Јубилеј је, попут годишњих општенародних 
прослава, превасходно симболична форма која се 
остварује кроз перформативно деловање. Међутим, 
јубиларна прослава је више од редовних годишњих 
свечаности наметала потребу колективне репрезентације 
засноване на перформативном исказивању суштине. Та 
потреба заснивала се на чињеници да се представници 
државе и народа сакупљају у исто време и на истом 
месту, што у редовном годишњем обележавању Српских 
Цвети није био случај.

Организовање јубиларне прославе на принципу 
јединственог хронотопа нужно је наметало прихвата-
ње другачије форме перформативног комуникационог 
деловања, што је у политичкој култури модерних на-
ционалних држава већ било уочено. Наиме, ове др-
жаве, а посебно оне које су попут Кнежевине Србије 
произашле из револуционарног процеса, постављају 
у први план своје симболичне политике идеју народа 
и народног владара. Доследно томе, оне су тежиле да 
изнађу одговарајуће комуникационе форме које би 
омогућиле успостављање директног перформативног 
односа између ових двају идентитета. У политичким 
теоријама модерних држава суверенитет владара и 
његова моћ нису више били заснивани на божанској, 
него на народној вољи. Он постаје извор легитимисања 
суверенитета, па и перформативно исказивање ло-
јалности тела народа телу државе с владарем на челу 

стиче примарни значај. На овој чињеници почивала је 
моћ званичних јавних политичких свечаности модерних 
националних држава. Био је то разлог што прослава 50-
годишњице Таковског устанка није наликовала старим 
јавним свечаностима, посебно оним одржаваним у 
оквиру престоничких годишњих прослава, у којима 
се задржава дистанца између активних протагониста, 
тела државе, и публике, тела народа, која посма-
тра церемонију владарске репрезентације. Јубиларна 
прослава Таковског устанка почива на структури мо-
дерних политичких свечаности, заснованих на идеји 
колективног представљања у којој се тело државе и 
тело народа постепено спајају у суверено државно-
народно тело уздигнуто на ниво моралне целине, а то 
је примарно одредило и њену перформативну структу-
ру, чије основно комуникационо ткиво постаје етички 
емотивизам. Политичка моћ омогућује организовање 
јубиларне свечаности и она има несумњиву рационал-
ну идеолошку намену засновану на логичком позити-
визму. Успешност перформативног функционисања 
свечаности, а самим тим и остваривање постављеног 
циља, зависило је од емоционалног кодирања славље-
ничког тела, које се систематски и промишљено сти-
мулише од објављивања Прогласа надаље. Важност 
оваквих схватања почивала је на уверењу да етичке 
вредности не припадају само домену разума него и 
емоција.

Свечаност је била промишљено усмерена на 
постепено и вишеструко интегрисање јединственог 
политичког тела оствареног кроз неколико одвојених 
ритуалних форми заснованих на различитом тума-
чењу симболичног времена. На почетку прве од 
њих, богослужењу у придворној цркви светог Пе-
тра и Павла кнез Михаило се појављује и поново 
потврђује као миропомазани владар. Овај придворни 
храм топчидерског дворског комплекса, посвећен пр-
воапостолима, тумачен је у престоничкој сакралној 
топографији „владарске религије“ као „српски Емаус“, 
и у том смислу био је посвећено место потврђивања 
владареве небеске богоизабраности.50 Такво значење 
подразумевано је и на јубиларној прослави Таковског 
устанка. У том првом ритуалном чину свечаности, кнез 
Михаило је окружен представницима династије, држа-
ве, цркве и одабраних гостију. Била је то уобичајена 
форма владаревог учествовања у престоничком 
обележавању „хришћанских“, а посебно „хришћанско 
грађанских“ празника. Оно што представља новост 
у овој традиционалној форми било је измештање 
завршног дела богослужења из затвореног простора 
храма у отворени простор прославе. Наиме, празнично 
богослужење било је и формално раздвојено у два 
дела, што се приликом редовних годишњих прослава 
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општенародних празника није чинило. Свечана ли-
тургија одржана је у Цркви светог Петра и Павла, а 
свечано благодарење пред олтаром подигнутим у пер-
формативном простору прославе. Благодарење је за-
почело митрополитовом беседом упућеном кнезу Ми-
хаилу, што представља још један преседан у његовом 
уобичајеном току, а завршено је митрополитовом бе-
седом на крају. Укључивање свих присутних у чин благо-
дарења Свевишњем доводи до првог конституисања 
државно-народног тела емоционално повезаног око 
етичког идеала хришћанског верског патриотизма. 
Ритуал јубиларног благодарења, по природи престо-
ничког перформативног симболизма заснованог на 
општеприхваћеној закономерности принципа pars pro 
toto, обухватао је целу државу. Свеприсутност је једно 
од основних и неотуђивих својстава државне власти и 
њених институција.51 Свеопшти смисао овако схваћеног 
државотворног верског патриотизма опширно образ-
лаже митрополит Михаило у беседи одржаној на крају 
благодарења. Учени садржај митрополитове беседе 
срачунат је на емоционално комуникационо деловање, 
а томе је подређен и њен народни језик прорачунато 
усмерен према свим учесницима прославе.52 По за-
вршетку благодарења успостављено тело се распушта 
да би се потом поново конституисало, али по другом 
патриотском принципу.

У следећој ритуалној форми, додели одличја, 
улогу главног актера преузима кнез Михаило. Он 
се појављује као ауторитаран владар који ступа у 
директан контакт са одабраним представницима 
народа, таковским јунацима и његовим потомцима. 
Успостављени контакт, међутим, идеолошки је до-
следно субординиран и унапред одређен. У одлуци 
Министарског савета одличја се сматрају знаком 
почасти, а у кнежевом прогласу борбе за ослобођење 
Србије називају се „ратовима блаженопочившег го-
сподара књаза Милоша“. Тиме је борба за ослобођење 
лишена стварног историјског контекста и протумачена 
као рат Милоша Обреновића. Његов син и наследник 
пола века касније комеморише догађај и тим поводом 
преживелим и преминулим херојима ослободилачког 
рата одаје почаст у своје лично име и у име целокупног 
народа. Додељивање почасти показује да се част ети-
чки не сагледава као неотуђиво право појединца. 
Она се препознаје и признаје накнадно кроз одавање 
почасти. Изворни патриотизам као политичка јавна 
врлина жртвовања у борби за слободу, међутим, 
нема много везе са признањима и почастима, нити 
подразумева идеју лојалности. Одликовања су симболи 
на које се пројектују пожељни вредносни системи и 
идеали, па тиме постају средство контроле владајуће 
елите која их додељује. Она су у нашем конкретном 

случају инструмент за стимулисање лојалности према 
владару, династији и монархијској држави уобличеној 
према њиховој мери.53 Установљавање спомен крста и 
медаље пропагирало је прожимање национализованог 
државног патриотизма с лојалношћу кнезу и династији. 
Самим тим, одличја не популаришу толико припадност 
патриотског појединца телу народа, па ни телу државе, 
колико његову лојалност монархији с владарем на 
челу. 

На наглашавање важности личне везе кнеза Ми-
хаила, као народног владара, с телом народа указује 
епизода са почетка додељивања одличја, када је први од 
одликованих додељени Таковски крст уступио кнезу.54 
Овим чином кнез је потврђен као први војник отаџбине. 
Прихватајући понуђено одличје, кнез је одмереним 
дипломатским тактом наговестио свест о обавезама 
које тим чином морално прихвата:

„Ја примам радо из Ваше руке овај знак 
отличја, Господине Саветниче, но не зато што би 
помислио да ми он пристоји као награда за моје 
заслуге, које су још премалене, него га зато са 
препуним срцем радости на моје прси стављам, 
што ми то доказује, да они, који су га заслужили, у 
томе уверењу живе да ћу се ја са услугама, које ми 
предстоје Србији учинити, овог крста достојним 
показати.“55

Световни део званичног програма свечаности за-
вршен је смотром и дефилеом војске. Била је то јавна де-
монстрација војне организованости и моћи Кнежевине, 
која је кнеза Михаила поново истакла у први план. Кнез 
је овом делу прославе придавао велики значај, видећи 
у њој једну од важних могућности перформативног 
репрезентовања прижељкиване суверености. Два дана 
пред прославу извршио је смотру војске која је требало 
да у њој учествује и одржао говор указавши на значај 
параде у оквиру обележавања јубилеја.56 По завршетку 
прославе, кнез је, посредством новина, јавно захвалио 
официрима и војницима стајаће и народне војске на 
учествовању у прослави.57 У симболичним поткама 
дефиле је представљао прерастање устаничких чета 
из времена кнеза Милоша у организовану војску Кне-
жевине под владавином његовог сина.

Организовање свечаног ручка за званичне госте 
било је предвиђено већ у првој варијанти најављеног 
програма прославе, али је планирано да се организује 
наредног дана. Накнадно је одлучено да се ручак обави у 
склопу централне прославе, након церемонијалне доделе 
одличја.58 Слични колективни обеди били су саставни део 
јавних свечаности већ од времена прве владавине кнеза 
Милоша, а отелотворавали су конституисање тела на-
родне државе са народним владарем на челу. Идеолошка 
структура репрезентативног тела састављеног поводом 
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јубиларне прославе прецизно је дефинисана већ у 
њеном Програму, у коме су таксативно наведени сви 
заванични учесници прославе. Они се и званично тре-
тирају као кнежеви гости, не само на свечаном ручку, 
него и на целој свечаности, па се у Прогласу у том 
смислу наводи: „Свега позваних гостију биће око 350.“ У 
дубљим идеолошким коренима свечани ручак је могао 
да подразумева старо еухаристолошко тумачење везано 
за идеју сакрализоване владареве трпезе.59 Долазак 
узваника сматрао се обавезним, а одсуство је тумачено 
као отворено показивање нелојалности према владару.60 
Ручак је започео кнежевом здравицом упућеном срп-
ском народу уобличеном на основама тада популарног 
схватања органског тела народа.61 (Пр. 7) Кнез пореди 
српски народ с таковским грмом, храстом лужњаком, 
светим националним дрветом. Снага и дуговечност 
таковског грма симболишу народни просперитет за-
почет подизањем устанка у Такову и владавином 
кнеза Милоша. Тиме се још једном, и последњи пут, 
призива старо златно доба почившег кнеза. На кнежеву 
здравицу одговорио је Јован Мариновић, председник 
Државног савета, усмеравајући своју беседу у сасвим 
другом временском правцу, према новом златном добу, 
добу кнеза Михаила. Наздрављајући кнезу и кнежевској 
породици, он исказује наду у њихову светлу будућност, 
а самим тим и будућност целокупног народа и државе.62 
(Пр. 8) По завршетку здравице, присутно свештенство 
је отпевало Многаја љета, чиме се комеморација про-
шлог времена замењује прослављањем садашњости 
и њеног пројицирања на будућност. Симболични лик 
кнеза Михаила, сагледаван до тада кроз историјски 
образац другог кнеза Милоша, прославља се надаље 
као самосвојни носилац обнове, новог златног доба, 
започетог у његовом властитом времену. 

Директна комуникација тако схваћеног народ-
ног владара и народа успоставља се у завршном, 
неформалном делу свечаности, а перформативно се 
најдоследније исказује у игрању народног кола, које 
предводе кнез и кнегиња, одевени у свечана народна 
одела. Овим ритуалним чином репрезентује се идеја о 
демократизованом телу народа с народним владарем на 
челу. Био је то разлог да се у потоњој рецепцији про-
славе колу поклања доста пажње. Страни посматрачи 
јавних манифестација и дворских свечаности из вре-
мена кнеза Михаила често с неразумевањем помињу 
коло предвођено владарем, сматрајући га делом 
традиционалног наслеђа, или својеврсног балканског 
оријентализма. Много више о његовом друштвеном 
значењу у јавном животу престонице говори се у 
оновременим мемоарима и приватним сећањима. Они 
показују да је коло у српској симболичној политици 
званичне репрезентативне културе имало и те како 

велики обједињујући значај. Пажњу му поклањају и 
званична средства информисања. Тако се у Србским 
новинама од 5. септембра 1864. године, у оквиру пре-
стоничких вести, саопштава да је поводом кнежевог ро-
ђендана приређен бал, отворен колом које је повео кнез 
Михаило.63 Народно коло са владарем на челу поведено 
у завршном делу таковске јубиларне свечаности било 
је отелотворење народне државе у коме су социјалне 
баријере бар привидно и привремено бивале укинуте. 
Наравно, свако је добро знао своје место у том колу 
и кршење конвенција није се радо прихватало, али и 
поред тога остаје чињеница да је оно било једно од 
популарнијих форми перформативног репрезентовања 
заједнице привидно обједињене у демократизовану рав-
ноправност.64 

Сагледавање свечаности као перформативне кому-
никационе акције указује на постепено и вишеструко 
приближавање владара народу кроз идеје верског, 
државног и народног патриотизма. Сличан процес 
уочава се и с позиције народа. Он први део свечаности 
само посматра. У другом делу свечаности изабрани 
представници народа постају њени активни учесници. 
Тек у трећем неформалном делу свечаности уобличава 
се јединствено тело колективне репрезентације. То 
вишеструко уобличавање организоване колективности 
било је усмерено на хомогенизовање подржављене 
нације са владарем на челу. У том смислу, прослављање 
прошлости превасходно је средство актуелне политике. 
Она се ставља у службу остваривања политичке леги-
тимности и интеграције свих друштвених слојева, али и 
остваривања грађанске лојалности и солидарности кроз 
емоционално поистовећивање с владарем, државом и 
владајућим системом. 

У старим монархијским државама, са врховном 
влашћу утемељеном на учењу о њеном небеском по-
реклу, питања лојалности и поистовећивања подани-
ка нису се ни постављала, јер су се они обезбеђивали 
аутономно, династичким легитимитетом, божанским 
рукоположењем, историјским правом и континуитетом 
владавине, а потврђивали снагом вере и непроменљиве 
друштвене хијерархије.65 У другим срединама, слаб-
љење ауторитета идеје о неприкосновеном небеском 
пореклу врховне власти владара и увођење грађан-
ства у јавну политичку сферу неминовно је наметну-
ло потребу за новом званичном репрезентатив-
ном културом као неопходним инструментом ста-
билизације новоустановљеног државног поретка и 
владајућег система.66 Стара политика династичких 
пропагандних програма замењује се новом, са зна-
тно демократизованијом структуром владаревог сим-
боличног лика. Он више није превасходно божји 
изабраник, него владар државе, предводник народа, 
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први међу јавним делатницима за њихову добробит. 
У симболичној политици Обреновића та идеја се 
искристалисала у идеологију народног владара и 
народне династије међусобно повезане на принципу 
патриотске емоционалне етике. За потврђивање те идео-
логије организовање перформативних колективних 
репрезентација тела народа с владарем на челу било је 
од примарне важности, што се потврђује и приликом 
прославе јубиларне 50-годишњице Таковског устанка, 
главног меморијског топоса ове династије.

Перформативни простор прославе 
Стратегија колективне репрезентације кроз посте-

пено прожимање тела државе и тела народа у колектив-
но државно-народно тело подразумевала је идеолош-
ку трансформацију реалног простора прославља-
ња у артифицирану метафизичку реалност – место 
владавине идеје.67 Тиме се перформативни простор 
прославе претвара у место видљиве манифестације 
идеологизованог света идеја симболичне политике.68 
То се постизало подизањем ефемерних сценских кон-
струкција које место прославе преображавају у идео-
лошки центар суверене политичке моћи. Ова пракса, 
одавно уобичајена у европским јавним свечаностима, 

Сл. 6. Цртеж перформативног простора прославе: 1. 
Конак кнеза Милоша, 2. Црква светог Петра и Павла, 
3. Свештенички конак, 4. Павиљон за свечани ручак, 
5. Улазна тријумфална капија, 6. Павиљон за предају 
одличја, 7. Олтар отаџбине

Сл. 7. Конак кнеза Милоша Обреновића у Топчидеру 
(фотографија А. Игњатовић)
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прихвата се и у Кнежевини Србији већ за време прве 
владавине кнеза Милоша. Његов повратак на власт био 
је повод за организовање једне од најраскошнијих јав-
них свечаности до тада виђених у српској престоници. 
Сценске кулисе подробно су описане у Новинама 
србским, званичном гласилу Кнежевине.69 Најава ју-
биларне прославе Таковског устанка подразумевала је 
слично трансформисање места прославе.70 Тај поступак 
наметао је успостављање креативног дијалога између 
већ постојећег реалног простора и оног имагинарног, 
који је тек требало уобличити. (Сл. 6) Топчидер-
ски дворски комплекс је, сам по себи, носио снажне 

едукативне конотације везане за династију Обреновић. 
У њему се налазио конак кнеза Милоша са придворном 
црквом светих првоапостола Петра и Павла, (Сл. 7. 8) 
обелиск подигнут у част кнежевог повратка на власт и 
чесма везивана за сећање на кнеза. У конаку је потом 
уобличена и меморијална соба са његовим стварима. 
Све то стварало је у овом простору меморијални 
култ почившег кнеза, који након његове смрти добија 
безмало сакрални карактер.7� Топчидер је и пре при-
према за прославу јубилеја био већ претворен у уре-
ђени јавни парк, чиме је његова даља артификација у 
перформативни простор јавне прославе била знатно 
олакшана. 

Пут од Београда до места прославе поправљен је 
и свечано украшен, а у самом Топчидеру подигнуте су 
ефемерне сценске кулисе, чиме је он транспонован у 
перформативни простор спектакла. Пословима израде 
сценских кулиса руководио је сликар Стеван Тодоровић, 
који се у томе опробао већ приликом свечаног повратка 
кнеза Милоша и Михаила у Београд 1859. године. У 
сликарским пословима помагали су му Доменико и 
Наталин Д’Андреа, чланови италијанске декоратерске 
породице настањене тих година у Београду, затим 
Радован, син распопа Милије Марковића, и Марко 
Вуковић. Тодоровић је о томе оставио белешку у 
својој Аутобиографији, наводећи да је поред скица 
за тријумфалну капију извео и неколико композиција 
везаних за догађаје из 1815. године.7� 

Украшавање пута којим слављеници долазе до 
места прославе, у владарској перформативној поли-
тици традиционално називаног Via Regia, или Via 
Triumphalis, био је уобичајен и одавно познат елемент 
урбане сценографије дворских јавних свечаности. То 
правило поштовано је и овог пута. Поводом прославе, 
цео топчидерски друм украшен је високим копљима 
са грбовима и зеленилом, на чијем врху су се вијориле 
државне заставе.7� За украшавање је наручено пет 
стотина различитих барјака, чија је израда плаћена 
триста педесет дуката.74 Постављање јарбола дуж 
пута симболизовало је његову пригодну сакрализаци-
ју и претварало га у основи у оно што се у ранијим 
ефемерним свечаностима називало континурани бал-
дахин – baldacchino continuo. Ова конструкција је у вер-
ској патриотској идеологији подразумевала и дубље 
библијске корене, који су призивали сећања на пут у 
поново задобијени рај, обећану земљу, хришћански 
схваћену отаџбину ослобођену благословом Све-
вишњег, о чему говори и беседа митрополита Михаила 
изговорена на крају благодарења. При крају пута, на 
улазу у сакрализовани простор прославе, по правилу 
је подизана тријумфална капија. Ово правило је 
поштовано и у изради сценских кулиса за прославу 

Сл. 8. Црква светог Петра и Павла у Топчидеру, 
фотографија, почетак 20. века (Завод за заштиту 
споменика културе града Београда)
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таковског јубилеја, па је на прилазу Топчидеру израђена 
прва тријумфална капија, док су две друге постављене 
дуж пута који је од Цркве светог Петра и Павла водио 
до олтара за благодарење.75 

Улазна тријумфална капија, коју је према То-
доровићевим нацртима извела породица Д’Андреа, 
позната је на основу фотографских снимка Анастаса 
Јовановића и Анастаса Стојановића.76 (Сл. 9) У старим 
ефемерним свечаностима она је називана Porta Reale, 
или Porta Regia, и симболично је означавала улазак 
у простор суверене владареве власти. Ово старо, 
одавно утврђено значење прилагођено је и допуњено 
потребама јубиларне прославе. Капија је замишље-
на као монументална историцистичка грађевина 
са високим полукружно профилисаним пролазом 
постављеним између витких кула. Оживљена је двема 
истуреним едикулама и украшена грбом Кнежевине 
окићеним заставама, годинама – „1815“ и „1865“, те 
иницијалима кнеза Милоша и Михаила – „М. О. I“ и „М. 
М. О. III“, чиме се успоставља временска спона између 
подизања устанка и прослављања његовог јубилеја. 

Пролазак кроз улазну тријумфалну капију симболично 
је означавао улаз у историзовани простор славе. Две 
остале тријумфалне капије подигнуте у парку између 
цркве и излаза на топчидерску пољану појављују се у 
позадини једне фотографије Анастаса Јовановића, али 
се оне на њој једва распознају.77 Нешто више података 
о њима добија се посредством описа из оновремене 
штампе. У Србским новимама оне се помињу као 
„тријумфални сводови, од којих је један представљао 
ратно, а други мирно занимање народа“.78 Била је то 
уобичајена симболика демонстрирања политичке моћи 
владара и државе у рату и миру, истицана на тријум-
фалним капијама већ од Јустинијанових времена, а 
одавно је била прихваћена и у симболичној политици 
репрезентативне културе Кнежевине Србије. Тако је 
поводом повратка кнеза Милоша из Цариграда 1835. 
године у Пожаревцу саграђена тријумфална капија на 
чијој је једној страни био приказан Марс са симболима 
рата у руци, а на другој Минерва са симболима мира.79 
Тријумфалне капије са симболима рата и мира поводом 
таковског јубилеја промишљено су постављене на сак-
рализовани пут који је водио од улазне тријумфалне 
капије и цркве ка централним сценским конструкција-
ма постављеним у средишњи део топчидерске пољане.

На пољани где је одржан централни део свечано-
сти подигнуте су, једна наспрам друге, две ефемер-
не архитектонске грађевине, предвиђене програмом 
прославе. Њихов изглед и положај познати су на ос-
нову фотографија Анастаса Јовановића и Анастаса 
Стојановића. (Сл. 10) Први је био олтар са крстом 
у средини, који је заменио раније планирану цркву.80 
На олтару је после службе обављено благодарење, 
али је његова форма превазилазила основну намену. 
Конструкција је имала правоугаони облик, а састојала 
се из повишеног постамента, са чијих су бочних страна 
стајали јарболи са заставама. Они су повезивали платно 
које је наткривало повишено правоугаоно постоље. На 
средину постоља постављен је олтар с великим крстом. 
За овај средишњи део конструкције се у Србским 
новинама наводи: „[...] узвишен олтар, чело ког стајаше 
великиј крст од дрвета и светњак врло лепо од воска 
израђен са три свеће, који представљаше грб српскиј, а 
са стране је искићен био бајонетама и дрвеним топовима, 
што оличаваше годину 1815“.81 У Видов дану се за исти 
олтар каже да „вештачки представљаше момент велики, 
јер је са страна био искићен бајонетама, а дрвеним 
топовима по крајевима, чим се просто али узвишено 
оличаваше година 1815“.82 Структура ове ефемерне 
конструкције почива на идеји олтара отаџбине с крстом 
на врху. Очигледно је она била везана за симболизам 
таковског крста и новоустановљено одличје под истим 
називом уручивано на свечаности.

Сл. 9. Тријумфална капија на улазу у Топчидер, фотогра-
фија, Анастас Јовановић 1865. (Музеј града Београда)
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Мотив уздизања таковског крста је шездесетих 
година 19. века већ присутан у пригодним црквеним 
беседама на Цвети, а потом се појављује и у световним 
празничним беседама.83 Узори су ипак, по свему судећи, 
били сложенији. Они су, с једне стране, подразумевали 
познавање политичке употребе богослужбене праксе 
уздизања часног крста. Наиме, Православна црква три 
пута годишње врши обред уздизања часног крста; два се 
служе у свим храмовима, 14. септембра и треће недеље 
ускршњег поста, док се трећи, 1. августа, обавља само у 
саборним црквама. То је празник уздизања часног крста, 
установљен по узору на древни цариградски обичај да 
се у периоду између 1. и 14. августа часни крст носи 
градским улицама, да би се од Бога измолиле милост и 
заштита. На ово богослужбено наслеђе, које у основи 
подразумева тријумф вере, ослања се пракса поди-
зања јавних споменика у облику крста уздигнутог на 
постамент. Они су прво били израз верског идентитета, 
потом верског патриотизма, да би се на крају повеза-
ли са знатно ширим националним патриотизмом.84 
Ефемерна конструкција олтара отаџбине подигнута 

за потребе јубиларног благодарења упућује на та-
ковски меморијални топос и патриотско значење ве-
зано за освећење таковског барјака и благосиљање 
устаника. Наиме, таковски митски меморијски топос 
однеговао је предање да је на Цвети истовремено с 
„таковским барјаком“ уздигнут и „таковски крст“, 
што је симболизовало почетак борбе „за крст часни 
и слободу златну“. То објашњава постављање оружја 
око олтара, што је у основи било страно ортодоксној 
традицији. Повезивање олтара и оружја почива на 
новим схватањима национализоване вере, стављене у 
службу борбе која између политичке и верске слободе 
успоставља једнакост.

Наспрам олтара отаџбине подигнут је ротондни 
павиљон под којим је извршена додела одличја. (Сл. 
11) Изградња ове сценске конструкције најављена је 
већ у програму свечаности, а њен изворни изглед и 
положај познати су на основу сачуваних фотографија.85 
На предњој страни ободног венца куполе, украшеног 
заставама, налазио се картуш са грбом Кнежевине 
окићен заставама.86 На врху куполе уздизао се јарбол 

Сл. 10. 50. год. Светковина Устанка Књаза Милоша (У Топчидеру), фотографија, Анастас Јобановић 1865. (Вила 
Обреновића код Смедерева)
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са заставом. Конструкција није демонтирана по завр-
шетку свечаности, па је касније помиње Феликс Каниц 
у другом издању своје књиге о Србији, наводећи тим 
поводом да је аутор скица по којима је изведена био 
сликар Стеван Тодоровић.87 Наравно, њен изглед је с 
временом био измењен, што показује и литографисана 
разгледница, коју је књижара В. Валожића издала 1895. 
године. Павиљон се налази у горњем левом углу ове 
композитно конструисане разгледнице, а наспрам ње 

је постављен топчидерски конак кнеза Милоша. То по-
казује да су ова места сећања у то време била уграђе-
на у симболичну меморијску топографију српске пре-
стонице. 

Сличне балдахинске конструкције подразумевале 
су сложена симболична значења, која је истицање грба 
и застава само допуњавало.88 Ипак, нужно је нагласи-
ти да конструкција подигнута поводом јубилеја није 
подразумевала изоловану самодефинисаност. Она је 

Сл. 11. Павиљон 
за доделу одличја, 
фотографија, Анастас 
Јовановић 1865. 
(Вила Обреновића код 
Смедерева)
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ефемерна сценска конструкција намењена подупирању 
ауторитета владара, династије и државе, на шта јасно 
указују симболи постављени на њу. Своје пуно сим-
болично значење она добија тек у тренутку када на њу 
ступи кнез Михаило са званичном пратњом и свечаном 
беседом најави поделу меморијалних одличја. Ритуал 
и место у којем се он одвија чврсто се прожимају у је-
динственој перформативној комуникационој акцији. У 
истом смислу, и цео простор прославе био је ефемерна 

сценска кулиса колективне репрезентације изведене 
поводом прославе јубиларне 50-годишњице Таковског 
устанка.

Ефемерни меморијал оцу отаџбине
У средишту меморијалне структуре јубилеја на-

лазио се харизматични лик кнеза Милоша Обреновића 
– оца отаџбине, чији је култ након његове смрти по-
примио готово сакрални карактер.89 Самим тим нужно 

Сл. 12. Меморијал кнезу Милошу 
Обреновићу, фотографија, 
Анастас Јовановић 1865. (Вила 
Обреновића код Смедерева)
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се наметала потреба да се у средиште перформативног 
простора постави меморијална конструкција посвеће-
на главном хероју прославе, покретачу новог златног 
доба српске обнове чији се јубилеј прославља. Основно 
емотивно значење меморијала јасно је истакнуто већ на 
почетку Прогласа, објављеног уочи прославе, у којем се 
истиче да се слављеничко државно-народно тело, попут 
радосно сједињене породице, окупља око симболичног 
лика оца отаџбине: 

„Као нека у радосним осећањима сједињена 
породица подижемо погледе на ону, само из средине 
наше а не и из срца нашег неставшу главу, која је 
била поносна у несрећи, непреклона у тешком часу 
искушења, смирена у срећи, а праведна у победи, 
на – Милоша Обреновића.“
Изглед меморијала познат је посредством сачуване 

фотографије Анастаса Јовановића.90 (Сл. 12) Била је 
то ротондна балдахинска конструкција с повишеним 
постаментом, стубовима и куполом, окићена зеленилом 
и украшена заставама, симболима јелисејске вечности 
и остварене државности. Овакве грађевине уобличене 
су у ренесансној архитектури, а хуманистичке теорије 
тог времена давале су им космолошко значење небеске 
изабраности. Употреба ове форме у сценским констру-
кцијама намењеним владарским пропагандним про-
грамима позната је од времена ренесансе и барока, а у 
основи је означавала зону бесмртности, метафизички 
простор вечности над коjим почива благослов неба.91 

У средиште меморијалне конструкције постав-
љен је правоугаони постамент, симбол стабилности и 
савршености. На његовој предњој страни исписани су 
кнежеви иницијали, са круном изнад. Истоветна пикто-
грамска формулација појављује се и у средишњем де-
лу аверса Таковског крста, додељиваног на јубиларној 
прослави. На постамент је постављено кнежево идеа-
лизовано мермерно попрсје. И ово је добро позната 
структура уздизања слављеника из времена пролазно-
сти у метафизичко време вечности, примењивана у свим 
споменичким формама. Попрсје је настало непосредно 
после упокојења старог кнеза, а извео га је грчки вајар 
Јоанис Косос. (Сл. 13) У Видов дану од 28. априла 1862. 
године објављена је вест да је „чувени каменорезац из 
Атине“ израдио у воску лик кнеза Милоша. На основу 
њега изведено је гипсано, а затим и мермерно попрсје.92 
Ово последње се налазило у двору, а претпоставља се 
да је наручено посредством кнегиње Јулије. У сваком 
случају, наруџбина је дошла из круга двора и била је 
њему намењена. 

Наручивање идеализованог лика преминулог 
владара била је уобичајена и одавно позната пракса, 
а представљала је постхумно произвођење његове 
величајности. Наравно, глорификовање покојника, 

посебно родоначелника династије, увек је стављано у 
службу прослављања његових наследника. Приказани 
лик почившег кнеза одступа од општепознатих пред-
става на којима је Милош Обреновић представљен као 
владар Кнежевине Србије. Илустративан пример је 
литографија Анастаса Јовановића из 1852. године, која 
је потом постала образац за низ сличних патриотских 
икона. (Сл. 14) На Кососовом попрсју почивши кнез 
је приказан као нага фигура. Такву моду приказивања 
владара као нагог увео је у политичку иконографију 
репрезентативне културе Антонио Канова (A. Canova). 
Његове скулптуре Наполеона Бонапарте, изведене на 
самом почетку 19. века, постале су познате широм 
Eвропе и биле су узор за многе сличне представе.93 Оне 
се у основи супротстављају етички суженом идеалу 

Сл. 13. Кнез Милош Обреновић, меморијална биста, 
Јоанис Косос 1862. (Историјски музеј Топчидер)
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представљања владара у војничкој униформи. Нагост 
скулптуре, као и у античким узорима на које се вајар 
ослања, исказивала је идеју о узвишеној свеукупности 
моралне савршености представљенога. Наравно, нужно 
је имати на уму да Кановин покушај популаризовања 
целе наге фигуре владара није прихваћен, али су зато 
таква попрсја постала популарна у начину приказивања 
владара у 19. веку. Представе нагог попрсја кнеза Мило-
ша појављују се већ у време његове прве владавине, али 
у сликаној форми. Познати пример је портрет приписан 
Павелу Ђурковићу и датован у време око 1824. године.94 
Наручивање овог портрета није било само ствар нео-
класичног укуса, него и исказивања дефинисаног става 
о владаревом етичком лику. Његова структура заснована 
је на идеји политичког патриотизма, главне врлине јав-
ног морала, а намењена је прослављању кнеза Милоша 
као идеалног народног владара, што исказује фес на 
његовој глави. Слично идеолошко значење имало је и 
мермерно попрсје које је извео Јоанис Косос, мада оно 
одлази корак даље у постхумној идеализацији кнеже-
вог етичког лика. Владар је представљен без иједног 
атрибута, или акцесорног симбола, који би могли да га 
повежу с пролазношћу. Наго кнежево попрсје уздиже 
сећање на њега у безвремену сферу апсолутне врлине. 
Оно је у двору било постављено на високи правоугаони 
дрвени постамент, што се види на фотографији с ликом 
кнеза Михаила Обреновића, коју је Анастас Стојановић 
снимио непосредно после завршетка дела.95

Сачувана фотографија меморијала подигнутог 
за потребе јубиларне прославе показује да је глава мер-
мерног попрсја почившег кнеза овенчана венцем од 
зеленог лишћа. То би могла да буде corona civica, коју 
отац отаџбине носи на глави већ од античких времена.96 
Према римској традицији овај венац је плетен од 
храстовог лишћа, симбола политичког патриотизма. 
С обзиром на значај који је током јубиларне прославе 
50-годишњице устанка дат таковском грму, посебно у 
здравици коју кнез Михаило упућује српском народу на 
свечаном ручку, било би реално очекивати да је венац 
постављен на кнежеву бисту био сплетен од лишћа 
светог српског националног и династичког дрвета, или 
барем од храстовог лишћа, али о томе нема поузданих 
података. Само на основу фотографије није могуће 
поуздано потврдити изведени закључак. Независно 
од тога, симболично значење венца нe доводи се у 
питање. Он у општем смислу означава вечну славу оца 
отаџбине којом га овенчава благодаран народ, односно 
отаџбина. Овакво тумачење венца, неопходно је и то 
имати на уму, не искључује везу с христијанизова-
ним симболом небеске награде за земаљска дела – 
corona vitae. Патриотски венац се у изворном смислу 
доследно надовезује на corona laurea, симбол награде 

за јавне политичке врлине додељиване на земљи и за 
земаљско деловање, па је у том смислу одраз онога 
што се у политичкој идеологији хероја већ од античких 
времена назива de virtute heroica.97 Corona laurea је, с 
друге стране, била једна од параферналија ornamenta 
triumphalia и везивана је за класичне римске statuae 
triumphales. Међутим, класична римска скулптура 
владара тријумфатора имала је прописану форму, која 
се, пре свега, односила на његову званичну одећу 
– ornamenta triumphalia.98 Скулптура победника била 
је мање нормирана и превасходно је подразумевала 
постављање венца на главу слављеника. Венац победе 
могао је и накнадно да се постави на скулптуру, а тим 
ритуалним чином она је постајала statua laureatа.

Овај древни ритуал политичког патриотизма, за-
снован на уздизању слављеника у сферу вечне славе, није 
заборављен ни у потоњим временима, а у нововековној 
репрезентативној култури користио се на различите 
начине.99 Полагање венца победе, corona laurea, на главу 

Сл. 14. Кнез Милош Обреновић, литографија, Анастас 
Јовановић 1852. (Галерија Матице српске, Нови Сад) 
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бисте владара присутно је у пропагандним представама 
и јавним свечаностима хабзбуршког династичког и 
државног патриотизма, одакле га преузима и српска 
политичка култура. Један од раних примера појављује 
се на бакрорезу преднасловне стране Календара за ле-
то 1808. за сваког Сербљина, који љубит Род свој.100 Ка-
лендар је издао Георгије Михаљевић у Будиму исте го-
дине, а на бакрорезу је представљена Карађорђева биста 
постављена на округли постамент. Око споменика стоје 
алегоријске персонификацијe, а једна од њих – Србија 
– овенчава ловоровим венцем главу Карађорђеве бисте. 
На сличним идеолошким основама настала је и позна-
та композиција Апотеоза кнеза Милоша Обреновића, 
приписана Димитрију Аврамовићу и датована у време 
око 1835. године.101 Композиција је доследно изведена 
по старим правилима барокног алегоријског језика, али 
није сачувана у целини. У сачуваном средишту је овал-
ни портрет владара, што потврђује пурпурна драперија 
постављена иза његовог попрсја. Портрет има овал-
ну форму, познати меморијални симбол астролошке 
соларне апотеозе, а постављен је на правоугаони мер-
мерни постамент, олтар отаџбине. Поред њега стоје 
алегоријске персонификације политичке мудрости и 
хришћанског милосрђа. Изнад портрета су алегоријске 
персонификације славе – Глорија и Фама. Прва од њих 
држи у рукама венац и њиме овенчава кнежев портрет, 
а друга трумпету и палмову грану. Изнад, у сфери неба, 
лебди алегоријска персонификација Србије, са бакљом 
у једној и српским хералдичким штитом у другој руци. 
Поред ње лебди друга фигура са круном у рукама. 

На исту репетитивну ритуалну праксу апотеозе, ко-
је се увек изнова понавља у двоструком времену нације, 
ослања се и полагање венца победе на главу бисте кнеза 
Милоша изведене и постављене у храм бесмртне славе 
поводом јубиларне прославе 50-годишњице устанка, 
с којим започиње обнова новог златног доба Србије. 
Подизање ефемерног меморијала у перформативном 
простору прославе симболизовало је привремено 
презентовање вечне идеје благодарности, у садашњости 
која неумитно пролази, о чијем емотивном значењу 
говори и митрополит Михаило у беседи изговореној на 
крају благодарења.

Нормирање рецепције јубилеја у јавном 
заједничком сећању
Обележавање јубилеја неминовно је поставило пи-

тање његовог популарисања и увођења у јавно сећање 
званичне репрезентативне културе. У време јубиларне 
прославе Таковског устанка јавна сфера Кнежевине 
Србије била је слабо развијена, а могућност публицитета 
сводила се на неколико престоничких часописа, међу 
којима су предњачиле званичне Србске новине. Оне су 
помно обавештавале грађански „публикум“ о припреми 

јубилеја, његовом програму и изменама, тумачиле значај 
комеморисаног догађаја и позивале на прославу. Уочи 
празника објавиле су званични Програм и Проглас, а по 
завршетку свечаности доносиле њене опширне описе.102 
Информативна стратегија новинских прилога била је 
усмерена на стварање патриотског осећања читалачке 
публике као да је и сама присуствовала прослави, док 
се њихова реторичка структура темељила на поетици 
политичког миметичког екфразиса према којој су јав-
не свечаности описиване као артифицирани ритуали.103 
Тако структурирани новински описи били су увод 
свечаним беседама, које се потом наводе у интегралној 
форми. Редослед њиховог објављивања у званичним 
новинама не следи ток свечаности, јер се прво штампају 
кнежеве беседе, а потом остале, а ову логику прати и 
остала штампа. 

У средишту уводног екфразиса објављеног у 
Србским новинама били су почивши кнез Милош и 
Кнежевина Србија, а понајвише кнез Михаило, који је 
тада владао. Текст започиње свечаним меморијалним 
тоном усмереним на то да се сећањем на прошлост 
прослави садашњост: 

„Педесетогодишња народна светковина, ко-
ја је о Духовима у Топчидеру прослављена, дос-
тојно је одговорила спомену оног догађаја, који 
је, препородивши Србију и положивши темељ 
бољој и лепшој будућности народа србског, на-
правио епоху у новијој историји народа нашег, 
отворивши му пут да сретно спеши к развитку 
умни и материјални сила своји на благо народа и 
отачаства србског. Педест година протекло је од 
оног дана, одкако је назаборављени кнез Милош са 
народом својим развио заставу да стресе јарам, 
који је дотле тешко притискивао Србију; јуначко 
срце и отважна воља његова и његови сатрудника 
с благословом преблагог Бога учинила је, да Срби-
ја, донде сужна робиња, помоли своје светло лице, 
и да заузме онај положај, који јој по наслеђеном 
и неизумрлом осећању целог народа србског беше 
одвајкада намењен. Трајно то осећање народа 
србског испуњено је, Србија јуначством неумрли 
синова своји из мертви је ускрсла, а с тим и сав 
србски народ прену к новом животу, подгревајући 
у срдцу своме нигда неостављајући га слутњу 
своју, која га је и у најцрњим данима живота 
његовим тешила и укрепљивала новом снагом. 
Србија дакле такова прослави велику светковину 
своју, достојно и велелепно, као што се пристоји 
благодарним синовима јуначки своји отаца. Ми ће 
мо се постарати, да што верније опишемо целу 
ту свечаност, а јошт више поклонићемо пажњу 
упечатељну, које су на нас учинили поједини важ-
нији тренутци њени.“ 104
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Након тога следи опширан опис свечаности, а по-
том обе кнежеве беседе и здравица Јована Мариновића 
упућена кнезу, док је на крају списак добитника одличја. 
Слично интониран извештај, мада знатно опширнији, 
објављен је и у три броја београдског Видов дана, где 
се наводи да ће сећање на јубиларну прославу ући у ис-
торију Србије.105 И у овом тексту се помињу живописни 
детаљи свечаности да би се код читаоца створио осећај 
непосредног доживљаја. Највише простора, наравно, 
и овога пута посвећено је величању кнеза Михаила.106 
Реторичка структура екфразиса објављеног у Видов 
дану, више од оног у званичним Србским новинама, 
открива важност емоција као основног везивног тки-
ва перформативног конституисања јединственог слав-
љеничког тела са кнезом Михаилом у средишту. То 
потврђује већ почетак текста:

„Наша велика народна светковина свршена 
је славно, као што су славна и дела, због којих је 
држана. Свршена је потпуно одговоривши оним 
племенитим осећањима, која су је произвела, 
достојно оном одушевљењу и оној узвишености 
осећања, која – ваља нам рећи – и нехостице 
просијаваху из свега безбројног народа.

Ова светковина доиста беше једна између 
оних ретких, у којој свак без разлике и срцем 
и душом учествује најтоплије. Свети трепет 
великога и неодољивог спомена пролажаше сва-
коме до у саму мождину; проживесмо на ново у 
духу и мисли историјски-силно и славно време!

Дивота је то била! Сви ови таласи од људи 
задржаваху се на једној точци, као да су за њу 
неком чаробном силом везани. А која је то чаробна 
сила? То беше љубљени, поштовани господар зе-
мље наше, којег долазак свак жељним погледима 
изгледаше пред црквом. Око 8½ сахата приспеше 
Њихове Светлости, допраћене родбином својом и 
гг. министрима, и на њима се огледаху исте мисли, 
које сав народ оживљаваху – што се поносити 
могу народом својим, то је узвишавало њихову 
племениту личност. То се доиста обистињаваше, 
она велика реч: милиони људи а једно срце!“107

Очигледна је синхронизованост престоничких 
новина у тежњи да се објављивањем извештаја прак-
тични политички интереси и идеолошка структура 
комуникационе акције свечаности протумаче јези-
ком емоција слављеничког тела. Оно се доследно 
хердеровским схватањима народа тумачи као живи 
организам који спонтано осећа јединственим срцем и 
душом. Перформативна структура свечаности усме-
рава колективна осећања, а вербално их уобличавају 
говорници, пре свега кнез, као глава државе. Тако се у 
опису свечаности објављеном у Видов дану кнежева 

беседа и здравица тумаче превасходно кроз емоционал-
ну структуру. Кнез говори у име свих, а његова лична 
осећања истовремено су израз колективних. Доследно 
томе, кнежева беседа пред доделу одличја описује се 
на следећи начин: „Овај тренутак, где се сви, највећи 
у држави и најмањи тако дивно сусретоше у једином 
осећању, колико је сваког тронуо, толико је узвишен био, 
и само се замислити даје, а описати га није могуће.“108 
Стимулисана емотивна осећања слављеничког тела 
прецизно су етички каналисана. Имају наглашен 
патриотско национални карактер, а њихова основна 
намена је легитимисање народног владара и народне 
државе посредством народа. По самој природи пер-
формативне репрезентације свечаности, исказиване 
истовременим сажимањем вербалног и визуелног, 
описима се додају беседе и здравице, а затим и визуелне 
представе. 

Убрзо по завршетку прославе појављују се попу-
ларне брошуре и календари са овако структурираним 
описима свечаности.109 Део новинских извештаја сабрао 
је београдски издавач Јеремија Обрадовић-Караџић 
и објавио у брошури Педесет-годишња светковина 
од устанка књаза Милоша Обреновића I која је 
слављена о Св. Тројицама. Поводом јубилеја штампан 
је и илустровани календар Српско-народна светкови-
на у Топчидеру. Ликовни прилози објављени у њему 
једним делом су направљени према фотографијама 
Анастаса Јовановића и Анастаса Стојановића. Анастас 
Стојановић је израдио и серију фотографија величине 
визит-карте са сликом прославе у Топчидеру, а међу 
њима се налазио и панорамски снимак светковине. 
Фотографије су биле каширане на картон, носиле су 
натпис „50. год. Светковина Устанка књаза Милоша“, 
а продаване су као успомена на прославу јубилеја.110 
Овакви снимци имагинарне патриотске географије 
срећу се у то време и у другим срединама, а биле су 
важан визуелни елеменат конструкције заједничког 
идентитета.��� Наравно појављују се и снимци који су 
имали мање званичан, скоро приватни карактер. Један 
од сачуваних примерака је фотографија Анастаса 
Стојановића, на којој је приказана група учесника 
прославе која радознало посматра фотографа док их 
снима.��� (Сл. 15)

Колико је нормирана продукција намењена 
пропагирању сећања на јубиларну прославу била 
прихваћена на тржишту културних добара и којим 
друштвеним слојевима је била доступна, друго је 
питање. У сваком случају, број читалачке публике у 
то време није био велики. Били су то, углавном, према 
тврђењу Милана Кујунџића, млађи чиновници, тргова-
чка и школска омладина. Према мишљењу Вукаши-
на Петровића, највише интересовања побуђивале су 
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актуелне новости, док се за „крупне и звечеће речи о 
прошлости“ слабо марило.��� Рационални Никола Крс-
тић, који није поклањао много пажње манифестацијама 
династичко-монархијске симболичне политике, поводом 
обележавања јубилеја записао је у свој дневник јавног 
живота, 23. маја 1865. године, следеће:

„Данас је, дакле, у Београду светковина у спо-
мен педесетогодишњег дана кад се Милош диже 
на Турке. Свечаност ће бити народна; мада у тој 
свечаности има нешто што наличи на сујету, 
опет се не може одрећи да је врло важно време 
које се овом свечаношћу прославља. Ја нећу рећи, 
као што веле неки што желе ласкати, да је књаз 
Милош „велики Милош“, јер он није учинио ништа 
од оног, чим се у историји добија име велики, али 
је књаз Милош свакојако врло знаменит човек у 
нашем народу, носилац историје наше новијег 
времена и представник борбе за слободу народну, 
као и представник ослобођења Србије. Што се 
радило 1815, радило се у његово име; и ма да су 
какви разлози били зашто је онако радио, као што 
је радио, не може се одрећи да је за наш народни 
живот имало добрих последицa отуд, ште је 
урађено.

Ослобођење Србије ствар је врло моментална 
(монументална, прим.  М. Т.) за судбину, за будући 
живот српског народа. Србија треба да постане 
темељ великој српској држави, а кнез је Милош био 
главни вођ у борби за ослобођење Србије. Према 
овом делу нестају, губе се, или, најмање рећи, губе 
снагу гдекоја његова дела која му се замерају; и кад 
прође још 50 година, Милош ће у нашој историји 
постајати све светлији, при свем том што ће 
бити много ствари које ће му се замерати и као 
човеку и као владаоцу.“114

Независно од оваквих приватних дилема једног од 
водећих представника чиновничке елите тог времена, 
јубиларна прослава 50-годишњице Таковског устанка 
уведена је у званично јавно сећање и трајно повезана с 
кнезом Михаилом, што показује и његова биографија у 
Поменику знаменитих људи Милана Ђ. Милићевића.115 
Посебна пажња посвећена је Таковском крсту. На 
кнежевим званичним портретима насталим након ју-
биларне прославе Таковски крст се редовно појављује 
на његовим прсима. Један од репрезентативних приме-
ра је портрет поклоњен манастиру Крушедолу, у коме 
су почивали посмртни остаци његове мајке, кнегиње 
Љубице. Портрет је извео Стеван Тодоровић непосредно 

Сл. 15. 50. год. Светковина Устанка Књаза Милоша фотографија, Анастас Стојановић 1865.
(Музеј града Београда)
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по јубилеју, а Таковски крст је насликан први међу 
ордењем. (Сл. 16) Представу спомен-медаље Феликс 
Каниц укључује у прво издање своје књиге о Србији, 
објављене три године после обележавања јубилеја.116 
(Сл. 17) Ово дело типичан је пример ангажоване вер-
бално-визуелне репрезентације здања националне др-
жаве, карактеристичан за историцистичку европску 
културу друге половине 19. века. Илустрација је про-
мишљено смештена на почетак шестог поглавља, по-
свећеног односу државе и друштва. На левој страни је 
аверс, на десној реверс медаље. Изнад њих је династичко-
монархијски симбол сунца, у који је смештена круна, а 
испод су укрштене гране ловора и храста. Око аверса 
медаље распоређени су симболи мира и просперитета 
државе, а око реверса симболи рата и војних победа.

По завршетку прославе, међутим, Таковски крст 
није више додељиван, превасходно због противљења 
Порте да се он уздигне на ниво ордена. Изгледало је 
да ће покушај остати на нивоу пригодног спомен-
одликовања, али на почетку српско-турског рата кнез 
Милан Обреновић оживео je стару идеју и установио 
Орден Таковског крста. У указу кнеза Михаила о ус-
тановљавању спомен крста и медаље, од 22. маја 1865. 
године, јасно се истиче да они имају јубиларни кара-
ктер и да се додељују учесницима Таковског устанка 
поводом прослављања његове 50-годишњице. У указу 
се ни на који начин не претпоставља могућност потоњег 
додељивања крста. У том смислу он није имао карактер 
закона о установљавању првог српског ордена, како то 
потоњи истраживачи често истичу.��7 Ни подухват кнеза 
Милана, строго гледано, није представљао обнављање 
претходне праксе, него увођење нове, легално заснова-
не на новостеченом суверенитету. Тумачење те новости 
као обнављање раније праксе био је тада уобичајени 
начин мишљења и представљао је саставни део онога 
што се у савременој науци назива конструкција тра-
диције. Та конструкција, с друге стране, није била у 
потпуности измишљена, јер је додељивање Таковског 
крста поводом прослављања јубилеја 1865. године 
имало за амбицију установљавање ордена, чему се Пор-
та одлучно супротставила. Избијање српско-турског ра-
та и проглашавање независности 20. јуна 1876. године 
пружило је легалне правне основе за остваривање ове 
амбиције и оне су биле искоришћене.

Даље популарисање сећања на јубилеј повезано 
је с питањем подизања споменика Таковском устанку 
у јавном простору престонице. Три године након ју-
биларне прославе покренута је акција да се у Топ-
чидеру подигне меморијални крст с постаментом.118 
Замисао је очигледно почивала на сећању на ефемерну 
сценску конструкцију названу „Таковски крст“. У ду-
бљим идејним основама оваква споменичка форма 
ослањала се на стару праксу подизања крстова као 

јавних верских, патриотских и националних споме-
ника. Први од оваквих меморијала постављених у 
јавни простор Београда био је Крст светог Андрије 
Првозваног, подигнут за време Карађорђевог устанка у 
славу ослобођења града од Турака. Овај меморијал није 
сачуван, срушен је одмах по пропасти устанка, али на 
његово постајање указују посредни извори.119 Након 
тога следи подизање Возаревог крста, постављеног на 
месту на којем су, према предању, спаљене мошти светог 
Саве. Најмонументалнији међу њима био је меморијал 
посвећен ослободиоцима Београда 1806, који је кнез 
Александар Карађорђевић подигао 1848. године. 

Замисао о подизању Таковског крста у Топчидеру 
иницирана је намером да се у други план потисне 
меморијал посвећен ослободиоцима Београда 1806. 

Сл. 16. Кнез Михаило Обреновић, портрет, Стеван 
Тодоровић, после 1865. (Манастир Крушедол)
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године, тада једини монументални јавни меморијал 
у српској престоници, који је носио наглашене идео-
лошке конотације везане за сећање на Карађорђа 
као покретача борбе за обнову новог златног доба. 
Иницијатива, по свему судећи, није реализована, или 
бар није довела до трајног решења. На једној архивској 
фотографији из документације Завода за заштиту 
споменика културе града Београда испред конака кнеза 
Милоша у Топчидеру види се правоугаони камени 
постамент на који је постављен крст. Међутим, на 
акварелисаном цртежу Карла Гебела из 1881. године 
на сличан постамент постављена је фигура Атласа 
са глобусом у уздигнутим рукама. (Сл. 18) Пажња 
званичне репрезентативне кулуре, у сваком случају, 
усмерава се на подизање меморијала посвећеног тра-
гично преминулом кнезу Михаилу, што је у почетку 
подразумевало и подизање монументалног споменика у 
Топчидеру, односно Кошутњаку. Ситуација се изменила 
тек након свечаног откривања коњаничког спомени-
ка почившем кнезу на главном престоничком тргу и 
проглашавања Краљевине Србије, крајем 1882. године. 
Криза владарског ауторитета, повлачење краља Милана 

и превремени долазак на власт краља Александра нужно 
су наметнули јачање култова родоначелника династи-
је – кнеза Милоша и његовог наследника, мученичког 
кнеза Михаила – и њихово све наглашеније пропагирање 
у симболичној политици званичне репрезентативне 
културе. Тада се поново покренуло питање споменика 
Таковском устанку, који је требало да се подигне у 
Топчидеру, на месту јубиларне прославе његове 50-
годишњице. 

Основна замисао о споменику почивала је на идеји 
да се ефемерна конструкција под којом је извршена 
подела Таковског крста, и која је у симболичној стру-
ктури топчидерског парка већ постала меморијално 
место, замени грађевином од трајног материјала. Тиме 
би се у један меморијски топос повезало удвојено сећа-
ње на кнеза Милоша и Михаила, односно на Таковски 
устанак и његову јубиларну прославу. Изградња ова-
ко осмишљеног каменог споменика требало је трајно 
да заокружи династичку меморијалну структуру Топ-
чидера, који је у међувремену постао омиљено пре-
стоничко излетиште, и укаже на почетак обнове 
српског новог златног доба под Обреновићима.120 Новац 

Сл. 17. Спомен медаља, илустрација у књизи Фелика Каница „Serbien. Historisch-etnographische reisestudien aus 
den Jahren 1859-1868“, Lepizig 1868.
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за подизање споменика одобрен је из државног буџета, 
а бригу око његовог подизања водило је Министарство 
грађевина. У Београдским новинама је крајем јануара 
1902. године објављена вест да ће се 9. фебруара у 
Министарству грађевина одржати јавна лицитација за 
грађење споменика „Таковски устанак“. Предрачунска 
сума је могла да износи 14.528,66 динара, а учесници 
лицитације требало је да положе кауцију од 6.700 дина-
ра у готовом новцу, или у вредносним папирима.��� Из 
каснијих вести, објављених у новинама крајем марта, 
сазнаје се да је на конкурсу победила фирма „Индустри-
ја рипањског гранита“, власништво Раше Милошевића 
и Ф. Голумбовског.��� У међувремену, новац намењен 
подизању споменика знатно се повећао. Министарство 
грађевина издвојило је из буџета за 1901. суму од 30.000 
динара, а потом је посебним краљевим одобрењем из 
буџета за 1902. годину накнадно издвојено још 12.300, 
тако да је укупна сума износила 42.500 динара.��� 
Споменик је, како је раније предвиђено, изведен од 
тесаног камена, а о његовом изгледу сведочи шеснаеста 
разгледница из циклуса „Поздрав из Београда – Gruss 

aus Belgrad“, коју је београдски издавач Моша Коен 
објавио 1902. године.124 (Сл. 19) У њеном доњем делу 
је натпис: „Павиљон кнеза Милоша у Топчидеру – 
Pavillon Fürst Milosch in Topschider.“, што показује да 
је новоподигнути меморијал био посвећен сећању на 
кнеза Милоша. Међутим, натпис уклесан на ободни 
венац куполе, на разгледници само делимично видљив, 
помиње кнеза Михаила и 1865. годину, што указује на 
двојну меморијску структуру споменика. 

Споменик је, по свему судећи, уништен већ за 
време Првог светског рата, јер о њему потом више не-
ма помена.125 Његово заборављање било је одраз нове 
званичне симболичне политике, чије је уобличавање 
започело одмах после Мајског преврата. Након силаска 
династије Обреновић са историјске сцене, Српске Цвети, 
па и њихова јубиларна прослава, падају у заборав, о 
чему сведочи и Коста Ј. Христић у својим сећањима.126 
Истовремено, критичка историографија укида митску 
димензију сећања на Таковски устанак и своди га на 
раван историјског времена, тако да 100-годишњица и 
150-годишњица нису биле званично прослављене.

Сл 18. Конак кнеза Милоша у Топчидеру, Карл Гебел 1881. (Нарoдни музеј у Београду)
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Сл 19. Павиљон кнеза Милоша, разгледница, 1902. (колекција Вицић)
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МИРОСЛАВ ТИМОТИЈЕВИЋ

ПРИЛОЗИ:

Прилог 1: Програм светковине објављен 15. маја 1865. године: 

Програм за светковину, којом ће се ове године, као после педесет година прославити спомен устанка кнеза 
Милоша.

1. Ова ће светковина бити у Топчидеру на свете Тројице.
2. Осим родбине Његове Светлости Господара и Кнеза биће гости светковине: а) министри и државни саветници; б) архијереји; 

в) председници великог суда и главне контроле; г) подпредседник консисторије апелаторијске; д) окружни начелници и 
управитељ вароши Београда; ђ) председници првостепених судова; е) председници епархијских конзисторија; ж) окружне 
проте; з) пет штапских официра; и) прота војнички; ј) ректор велике школе; к) из свакога среза по један од оних који су 
војевали у ратовима кнеза Милоша, а где таких не би било, по један из њихових породица, а где не би било ни таких, по 
један од главних људи, и по један кмет; л) из Београда председник општинског суда и председник одбора трговачког и два 
грађанина; љ) из сваке окружне вароши по један кмет.

  Свега позваних гостију биће око 350.
3. Гости који не седе у Београду доћи ће у Београд у суботу у очи св. Тројице.
4. Топови ће с брда топчидерског огласити светковину у суботу у вече о заласку сунчеву, а Београд ће се осветлити.
5. Начиниће се нарочита зграда за цркву па ће се наместити у Топчидеру на првој ливади с десне стране иза моста идући 

кошутњаку, где ће се служити служба божија први дан Тројица.
6. Први дан Тројица почиње служба божија у 7 сахата у јутру. Топови и звона огласиће долазак Његових Светлости Кнеза и 

Кнегиње у Топчидер и полазак из топчидерског дворца у цркву.
7. Њихове ће Светлости Кнеза и Кнегињу пратити из дворца топчидерског у цркву министри и државни саветници.
8. Стајаћа војска у Београду и један батаљон народне војске изаћи ће у параду и стати на истој ливади до дочека Њихове 

Светлости.
9. О служби божијој пуцаће војска из пушака и топова.
10. Служба ће се божија завршити благодаренијем.
11. После службе божије вратиће се Њихове Светлости у дворац, и онде примити све позване госте.
12. После малога домора скупиће се гости око трибуне. Онде ће бити и војска.
13. Онамо ће доћи Њихове Светлости с министрима и државним саветницима, и поздравивши војску попеће се на трибуну, 

одакле ће Његова Светлост поздравити госте беседом.
14. По беседи својој Његова ће Светлост раздавати знаке признавања онима, који су били у устанку кнеза Милоша. За то ће 

време пуцати топови лагано један за другим.
15. Иза тога ће министар унутрашњих дела прочитати имена оних, којима ће се дати знаци признавања, били на светковини 

или не, а тако и имена оних породица, којима ће се послати сребрне медаље за спомен овога дана. У то ће војска пуцати 
из пушака и топова, и свираће се и певати песма спомену овога дана. 

16. По том ће војска дефиловати, и Њихове Светлости вратити се у Београд, а војска у касарне.
17. После подне ће бити у Топчидеру различите игре, и забаве, као певање уз гусле, коло, метање камена, надскакивање, 

утркивање и т. д.
18. Биће постарано да тај дан и други дан буде у Топчидеру гостионичара, у којих би могло добити јела и пића ко буде хтео 

(за своје новце).
19. У вече у први мрак палиће се у Топчидеру вештачка ватра.
20. Други дан у 1 сахат по подне даваће Његова Светлост у Топчидеру ручак, на ком ће бити Њихове Светлости Кнез и 

Кнегиња са својом родбином, министри и државни саветници, архијереји и сви позвани гости.
21. Кад пукну три топа, гости ће се сакупити у зграду где ће ручати. После четврт сахата долазе на ручак Њихове Светлости 

Кнез и Кнегиња, пратећи министрима и државни саветници.
22. За време ручка свираће војничка банда и певати ђачко певачко друштво.
23. Здравицу ће напити Његова Светлост Кнез народу. А у име народа одговориће и здравицу напити Његовој Светлости 

председник државног савета. После једне и друге здравице свештена ће лица отпевати „многа лета“, а топови ће пуцати 
и звона звонити. Више здравица не ће бити.

24. О ручку ће се раздавати гостима металне медаље.
25. И други дан после подне биће забава и игра као и први дан.
26. Трећи дан у 11 сахата пред подне ићи ће гости Њиховим Светлостима у двор на подворење и опростиће се с   њима.
27. Тим се свршује светковина.

(Видов дан, год. V, бр. 54, 15. мај 1865.)
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Прилог 2: Допуна програма светковине објављена 22. маја:

Програму за сутрашњу светковину, коју смо саопштили у бр. 54. наших новина, имамо додати још ово, чим се попуњава 
и мало меља:

Служба ће бити у топчидерској цркви, а почеће у 6½ сахата а свршити с вечерњом до 8 или 8½.
Њихове светлости са својом свитом и гг. министрима поћи ће из Београда у 7½ сахата, и доћи ће у топчидерску цркву око 

7½. Официри на коњима и кнежевска гарда и београдска народна кавалерија пратиће Њихове Светлости од двора београдског 
до цркве топчидерске, официри поред кола, а гарда поред а народна кавалерија за колима.

Код цркве ће бити упарађен мали део војске а на великој ливади једна батерија, и пуцаће за време службе божије.
У 8 ½ сахата обући ће се мноштво свештенства те ће у литији отићи све до новог олтара, где ће бити благодареније, на ком 

ће г. Митрополит говорити беседу. Овај ће спровод дочекати остала војска на ливади, и она ће овде радити при благодаренију.
После ове црквене свечаности, Њихове ће се Светлости одморити под хладиоником и онда овде доручковати.
Између 9½ и 10 сахата доћи ће Њихове светлости на трибуну, и тада почиње световна светковина, коју ће огласити топови, 

и који ће бити по реду као што је јављено.
Потом ће Његова Светлост држати сморту над целом војском, која ће за тим дефиловати.
После тога отићи ће се у летњи салон близу цркве, и онде ће Њихове светлости окружене родбином, архијерејима, 

министрима и државним саветницима примати честитања.
(Видов дан, год. V, бр. 57, 22. мај 1865.)   

Прилог 3: Беседа којом је преосвештени г. митрополит поздравио Његову Светлост пре благодарења:

Благоверни књаже!
По жељи, која Те свагда руководи, да радиш за срећу и напредак народа српскога, кога Ти је поверио Бог, определио си и 

ову народну светковину, при којој Те од стране отечествене православне цркве топло поздрављамо.
Јер с почетком ослобођавања од тешког ига и робства, које преко четири стотине година мучише и удручаваше народ 

и земљу србску, почела се од тог времена ослобођавати и православна наша света отечествена црква, која је тако исто као и 
отечество дуго стењала под варварском силом.

Господ Бог, који Ти је даровао ту срећу и милу радост да сакупиш око себе и видиш овде оне још затекавше се у животу 
јунаке, који су с Твојим отцем Књазем Милошем задобили слободу Србије, нека те укрепи, да благодарним споменом овим, 
оснажиш садањему и осигураш слободу будућему колену народа србскога.

Благочастиви господару! Св. Црква моли се преблагоме Богу, да Ти он свеомогући, у чијим је рукама срце Твоје, у свему 
доброме и полезноме Србији помаже, да ти укрепи десницу да сачуваш, умножиш и осигураш слободу у благостање народу 
своме, а особито да на све будуће векове утврдиш у њему свету православну веру, која чува народ и име србско.

Благословен грјадиј во имја Господне. Амин.

(Видов дан, год. V, бр. 57, 22. мај 1865)

Прилог 4: Молитва на благодарењу о светковини у спомен устанка кнеза Милоша:
Господи Iсусе Христе Боже всяакаго милосердiя и щедротъ, єгоже милост безмерна и человеколюбия неизследимая 

пучина, Ти царю веков, глагояй на язик и царства и созидајај и насаждаяйъ их, помяни щедроти и милости Твоя яже отъ века 
сутъ; не отвержи насъ отъ лица Твоего, ниже возгнушй ся недостојинствъ нашихъ, но помилуй насъ по велицей милости Твоей 
и по множеству щедротъ Твоихъ; презри беззакониія и грехи нашя, укрепи всехъ нас верою Тя, утверди надеждею, одушеви 
истиною другъ ко другу любовію, вооружи єдинодушіем на праведное защищениіе одержанія, єже далъ єси намъ и отцемъ 
нашимъ, да не вознесется жезлъ нечестивихъ на верное Ти достояніе. 

Сего ради ко Твојему величеству припадающе со страхомъ и благоговеніемъ благодарие исповедуемъ молости Твоя 
нетаимъ благодеянія, явленная народу у владенію сербскомъ въ теченіи прошедшихъ пятидесяти летъ.

Ти бо Господи возглаголалъ єси Твoe зиждителное слово на сей народъ и создал єси въ немъ верное Ти православное 
владеніе и поставилъ єси надъ нимъ сущую отъ Тебе властъ, укрепилъ єси єго на сопротивныя и ограждая и человекоюбими 
христіянскими законами, найпаче же просветлилъ и одушевилъ єси єго спасителною верою, и аще иногда и жезломъ посещалъ 
єси єго, обаче милости Твоея не ударилъ и не удаляеши от него.

Тя убо владику, Господа и Благодњтеля славимъ, хвалимъ, благодаримъ, поемъ и величаемъ, и тоъ самихъ щедротъ Твоихъ въ 
вере  и упованія утвержденіе и дерзовані е предъ Тобою пріемлюще, смиренно молимъ: сохрани благовернаго Государя и Князя 
нашего Михаила, утверди престолъ єго, основанное отцем єго Княземъ Милошемъ, на веки многія, даждъ Господи воинству 
єго сердце мужественое, посли єму ангела светла да будетъ оно супостатомъ нашимъ страшио, во бранехъ .... одолевающе 
силою, мудростію и искуствомъ, агарянская всеополченія, благослови вернія люуди Твоя и укрепи ихъ въ благостояні, даруй 
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народу сербскому пресоениіе въ истинномъ величіи, крепости и правде, вознеси рогъ славе єго, умножи, возрасти, разшири єго 
на земли обитанія его, помяни древныя Твоя єму милости и неотврати  лица Твоего отъ земли и потомства угодниковъ Твоихъ; 
Симеона мироточиваго, Савви равноапостолного Стефана первовенчанаго, многострадалнаго Стефана Дечанского, Княза 
Лазаря и прочих ихже возлюбилъ и прівлъ вси въ блаженныхъ селениіхъ горного Iерусалима: соблю, весмилостиве, церковъ 
Твою святую и православную въ насъ веру въ чистоте и силе ви, и да пребудет она средоточіемъ всенароднога єдиненія, 
источником просвещенія, основаніемъ и твердииею народного благонравія, правди законовъ, благодетелности управленія и 
нерушимости благостоянія: да не увянетъ ниже да изникнетъ древниее насажденіе добродетелей народнихъ, но да возрастетъ 
въ нему ново стебліе лучшаго и да изидетъ новый цветъ благолепія и плодъ совершенства въ весхъ благихъ делехъ, яже сутъ 
угодна Тебе.

Прости свесвятый и всемилостивый Господи вся грехи наше и отецъ нашихъ трудившихся о возрожденіи и благостояніи 
Сербіи, подаждъ имъ вечны покой, идеже єстъ всехъ веселящихся жилище, и сопричти ихъ избранимъ Твоимъ въ нестареыщемся 
блаженстве Твоемъ; и исправи стопи нашя въ деланію  заповедей Твојхъ, пробави милост Твою любящимъ законъ Твой, да 
будет близъ боящихся Тебе спасеніе твое, вселити славу въ землю нашу, милост и истина въ ней да сретаются и правда и миръ 
да лобизаются, и сокруши враги нашя хищеніемъ, злобою, лукавствомъ к неправдою возстающыя на ни; даруй победу верним 
Твоимъ на борющыя ны; обнови и умножи благословенія Твоя  на народъ сей и въ новом начинающемя пятидесятилетіи. 
Подаждъ Господи пастиремъ святиню, правителемъ честитостъ и мудростъ, судіямъ правду, народу миръ и тишину, законамъ 
силу и веру преспеяніе, земли же плодородіе и благоразствореніе воздуха, людем же всемъ здравіе и спасеніе. И тако призри 
на насъ и ущедри насъ, благословлениеми Тобою, отъ дне до дне и отъ века и до века благословяще Тя Господи, благодареніе 
приносимъ Ти и величающе Тя воспеваемъ Ти: слава Тебе Богу, благодателю намему, во веки вековъ, Аминь.

(Видов дан, год., бр. V, 24. мај 1865)

Прилог 5: Беседа коју је говорио преосвештени г. Митрополит Михаило на благодаренију:
Господи, помјанух дни древнија
И поучихсја во всех делах твојих 

(Пс. 142, ст. 5)

Ове речи цара и пророка Давида да изречемо и ми благочестиви Христијани при овој народној светковини, кад се у 
побожном духу сећамо прошлости, која постави темељ срећној и лепшој будућности нашега народа. Господи, помјанух дни 
древнија и поучихсја во всех делах твојих!

Беше негда срећно доба у народу србскоме, он имађаше своју силну и велику државу, краљеви и цареви србски славише се 
на далеком истоку и западу, уважаваше их ближњи и даљњи народи, бојаше их се непријатељи царевине српске. По тој срећној 
царевини поносито дизаше се лепи дворови владетеља и великаша србски, цветаше села и вароши, јунаци се дичише именом 
србским, народ уживајући правду закона, беше одевен у злато и сребро, виђаше се по србским пољима многочислено стадо, 
као што и плодне њиве веселише србске синове и кћери. И тада красно беше живети у лепој земљи државе србске, која бјаше 
искићена дивним и великолепним храмовима, у којима се побожно славаше Бог и свршаваше служба небесном цару.

Но, као што поједини човек, тако и народ или већина од њега, у срећи често заборавља Бога, преступа заповеди божије и 
пренебегава правду божију, па се одаје на грешна, зла и богопротивна дела. И тада пада он са висине величја, губи земаљску 
срећу, да би опет дошао себи, да би се сетио Бога, да би сачувао небо и да би земном патњом предотвратио вечну небесну муку. 
Помјанух дни древнија и поучихсја повторимо речи цара Давида. И сетимо се овде бл. Хр. они стари грехова, који призиваше 
страшне громове неумитне правде божије на цео народ и земљу србску. О, како је тужно понављати у памети оно, што заслужује 
да се оплакује и да се заборави! Није ли жалосно сећати се како се у старо доба јављаше чести немири, као устајаше брат на 
брата, како се не слушаше старији, како се изроди јавише, те дрско дигоше руку на крунисану главу свога цара, како занесени 
страстним честољубијем и гордошћу изневерише свога владатеља и ради освете и злобе послужише издајством свирепом 
туђину да сломе снагу народној држави србској? Нису ли ово велики вапијући на небо, а упропашћавајући земљу тешки 
грехови, који разорише лепу царевину србскога народа? Цвет србства витешки изгину на тужног спомена Косову, где паде 
мученички и кнез Лазар, последња онда обрана земље србске.

И, ах, како се од тада измени и поруши лице красне земље св. Немањића, коју варварска рука ускоро начини и обрати у 
дивљу пустињу! И у тој пустињи, непријатељи као љути зверови нападоше, сасекоше, рушише, палише, на коље набијаше и 
гњавише обезглављен народ србски, који је дивљем варвару само зато био крив, што је још волео и љубио свету веру и слободу 
своју. Столица се државе србске разруши и уништи, великолепни дворови и куће обратише се у пра и пепео; друмови, улице, 
села и вароши опустише и по свуда се зачу јаук и кукњава, разлегоше се из дубине срдца пуни туга и уздисаја, - Срби посташе 
робови, обукоше се у сужничке и робске хаљине и ликом опасаше. Господи, озлобљен бих, и смирихсја до седа воздиханијам 
сердца мојего, по свуда се вапијаше. Србске мајке бранећи своју невину децу, заједно с њим гинуше или од удара или од насиља 
или од гоненија; дуголетни и седи старци бјаху поругани и тешком зулуму задављени; св. Цркве и монастири задужбине србске 
обезчестише се, осквернише мрским и срамним делима дивљачке злобе, обнажише се и у развалине обратише. Вижд Господи, 
јако скорбљак, утроба моја смјатесја во мне и пресврјати сја сердце моје, јако рести исполнихсја, (Плач. тер. гл. 1 ст. 20), 
нарицаше жалбу своју подјармљена св. Црква.
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ЈУБИЛЕЈ КАО КОЛЕКТИВНА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА: ПРОСЛАВА 50-ГОДИШЊИЦЕ
ТАКОВСКОГ УСТАНКА У ТОПЧИДЕРУ 1865. ГОДИНЕ

Но има Бог, који не казни зато, да се освети и да погуби, него казни зато, да исправи и очисти. Има Бог, који је изазвао 
из ништине у биће једино по благости својој овај свет, по његовој вољи крећу се светила небесна, по његовој заповести теку 
реке, волнује се и усмирава море; када он захте, пустиња се обраћа у плодно поље и у лепу башту. Па кад свето провиђење 
промишљава о бездушним стварима, које су на ползу човеку; то зар би Бог преблаги оставио без своје бриге човека, своје 
најузвишеније створење? Зар био он презрео и у тешкој невољи оставио, горко мучећи се, али му још верни народ? Није ли 
четиристолетно робство очистило старе грехове народа? Оће ли се још гневити Господ, када дугом патњом покаја грехове своје, 
неодступно молећи му се народ? О, не, преблаги отац небесни, казнеће грехове, не допусти да се угаси име србско! Жестока су 
и грозна била страдања и патње, које гњавише народ земље ове, која је сва наквашена крвљу деце њене, по којој се свуда виде 
кости бораца за веру и слободу њену; ужасно је било опустошење и разорење земље наше, грозно је помислити на оно мрско 
оскрнављене светиње њене.  

О, Боже отаца наши, Боже славни и свети Немањића, Твоји угодника, Ти си Господи оставио међу нас и сачувао до 
сада целокупне мошти светитеља првовенчанога краља, Дечанскога, Уроша и мученика косовскога праведнога кнеза Лазара, 
сачувао си их као знаке Твоје милости и у горкој невољи нашој, за грехове наше; смилуј се Боже праведни и преблаги на верни 
Ти народ Србски, погледај на патње његове и не допусти да се продуже невоље, које он већ преносити не може, Боже даруј 
милост твоју верујушчим тја, вапијаше се свуда где се само у тајности по пећинама, или под ведрим небом могаше молити 
слуге божије. 

Господ крепост људем својим даст (Пс. 28, ст. 11.) возласи св. црква – и застрашена и измучена деца Србије ободрише се, 
слабодушни се охрабрише, скупише се, устадоше да се боре са врагом светиње и човечанства. И варварска сила попусти сили 
правде. А за кратко време од 50 година, како се украси лице Србије, коју сада наши предци не би ни познати могли! Подигоше 
се и умножише села и вароши, саградише куће, дворови и цркве, основаше се благотвори и просветни заводи, написаше 
човечни закони, засејаше поља која бијаху пуста и дивља и која сад обрађујући син или унук слободно изриче: ову ми је земљу 
отац или дед задобио поразивши на њој насилника и отимача, - ово је сада моја собственост.

Ућуташе громови огњестрелни, прекратише се зулуми, зауставише се потоци крви, и благословен мир огреја нашу 
домовину, по свуда се приону на рад и тековину, осети се радост, увиди се плод напрезања наши отаца и народ усрећен 
слободом познаде праведу, крепку и милостиву десницу божију.

Па зато верни народе, благослови Господа Бога, који те не оставља, прослави отца небеснога, који ти окрену молостиво 
лице и који те усрећи да си слободан и миран у својој кући на своме праотеческом огњишту; да видиш опет уређену и украшену 
земљу св. Немањића.

Св. Црква радујући се о срећи деце своје, сама благодарно спомен благодејанија божија, која су Србији указана и која су 
убрисала сузе њене, које она тако дуго проливаше топло се моли Богу и Спаситељу да он преблаги и у будућем времену пошаље 
нове милости и дарује нова благодејанија Србији и народу србском.

Благостање, напредак и срећа земље утврђује се, шири и умножава мудрим земаљским законима, који су сродни духу 
народа, који су ближи природи његовој и сагласни с разумом. А благо народу, ако је непоколобљив у светој вери православној, 
ако поштује, врши и чува и закон божији, па избегава и све оне грехове, који руше срећу његову и призивају гнев стршане 
правде божије! Јер закон божији, као закон вечне љубави, има намеру да приближи човека Богу, да му дарује времену и вечну 
срећу. И закон божији научава нас љубави према ближњима, љубави према домовини, где је простор ради христјанске љубави. 
Љубав к отечеству – то је она жертва, којом ћемо исказивати своју благодарност Богу; то је она врлина, којом желе да виде 
украшене своје Србе наши предци, наши молитвеници код Бога св. Сава, Симеон и прочи угодници божи.

Украси се србски народе овом врлином, приноси ову жертву љубави, заветјући се праху отаца своји, да ћеш свагда волети, 
љубити своје отечество, да ћеш поштовати свога владатеља, да ћеш поступати по закону божијем и да ћеш бранити веру и 
слободу своје домовине!

Мили споменици о јуначким врлинама и толиком доказима живог родољубља наши отаца нека утврде мисли, покрену 
тежње и расположе осећања и садањега и будућега покољења народа србскога да се ова не само диче врлином споменима 
прошлости, него да се и побрину украшавати се родољубивим и христијанском врлинама, које данас у народној светковини 
свечано славимо. Безпристрастни пак поглед на погрешности, које се догађаше у прошлости, дај Боже, да их удаљава и 
недопушта у садашњости и будућности; а добри примери и мудра искуства нека служе за совет, упутство и подражавање. И 
при оваквом поступању и осећањима преблаги Бог, Отац наш небесни, благословиће дела и намере србске, изливаће обилне 
дарове неба на отечество, и држава србска, обиловаће јунаштвом и мудрошћу, биће тврда, напредна и страшна непријатељима 
њеним.

Ви пак драгог спомена борци за веру и отечество, показасте целоме свету своје пожертвованије, не устрашисте се ни 
дивље силе, ни недостатка у средствима за ратовање; него само са тврдом вером у свемогућу силу божију, са непоколебимим 
уверењем да устајете за правду и са топлом љубављу за слободу своје домовине, пођосте да војујете против јаче силе, и 
– ваша пламена љубав победи, ваша преданост вери праотеческој и домовини раскиде тешке и робске ланце насилника. О, 
благословено нека вам буде име, нека се душа ваша радује и вечно весели у блаженим обитељима неба, код престола правде 
божије, коју сте извојевали својој деци, своме потомству! 
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Смртни се диве, кад гледе споменике подигнуте од метала и камена знаменитим људима своим, кои славе њиова дела; но 
такви споменици као и све друго временом обраћају се у пра и пепео. Али добротвори народа, поред овакви трошни споменика, 
које им благодарност потомства подиже, имају и друге споменике, кои предају дугим и многим вековима њиово име, записано 
у благодарном срцу народа. Овде дакле у срцима и душама нашима запишимо браћо, славно име незаборављенога књаза 
Милоша и његови верни сатрудника, и гласом срдачне љубави пренесимо славу и предајмо име њиово потомству да га слави 
из колена на колено дуголетно. 

А ти мила Србијо, домовино наша, подигни главу своју украшену доблестима своји синова, отреси прах са чела свога, 
радост и весеље нека се ори по твоим красним пределима, громови кои од јунаштва твоје деце грмише по теби, нека се чују 
далеко и дуго и нека потомство дозна да смо те ми љубили и бранили.

Из развалина нека се подижу споменици и задужбине и старе и нове славе србске и нека предају идућим столећима, да је 
србски народ живио, да још живи и да има снаге самостално живити, Богу на славу а човечанству ползу, дику и понос! Амин.

Видов дан, год. V, бр. 58, 24. мај 1865)

Прилог 6: Беседа коју је његова светлост говорила:
Моји љубезни и верни!
Почем смо поделили Свемогућем Богу наше понизне и искрене благодарности за свету подпору и заштиту, коју је Народ 

Србски у делу свог препорођења нашао код Његовог Свевишњег престола, Ја осећам потребу, да Вам неколико речи проговорим 
о данашњој нашој светковини.

Сабравши се овде, да заједно самном прославите педесето-годишњи спомен једног знаменитог догађаја наше народне 
историје, Ви сигурно разумете и делите са мном осећања, која срце моје на овој свечаности обузимају. Садашњи нараштаји, 
или боље да кажем садашња Србија, представљена овде свима знаменитостима својим и одабраницима из свију крајева земље 
и свију части народа, срећна је заједно са мном, што видети у свом кругу, и што може љубови и почитовањем својим обгрлити 
на овој свечаности још у животу заоставше се остатке пређашњег нараштаја, пређашње Србије, ове седе и честите старце, који 
су са нашим покојним родитељем положили срећни темељ садашњем нашем стању, и којима је јединим, између толико хиљада 
њиови савременика, суђено било, да доживе данашњу велику народну свечаност.

Славећи дела наши умрли родитеља, и њиови, још међу нама живећи другара, ми само испуњавамо једну благоугодну 
дужност глагодарности и признатељности спрам редки и никад не умирући заслуга, и у исто време доказујемо и засведочавамо, 
колико високо ценимо стање, које је истим делом основано.

Ја нарочито, као син покојног Књаза Милоша, имам узрок дичити се, што прослављајући дело Мога Народа, у исто време 
одајем и данак синовне побожности спомену мог родитеља. Књаз Милош био је заиста срећан, што је с помоћу Божијом могао 
учинити свом отечеству услуге, које ће до века заузимати неизгладимо место у историји Србије, и које ће неразделно везати име 
његово за спомене препорођаја Народа Србског. Ја кажем, Он је био срећан, јер сама добра воља, и сама човечија усиљавања, 
па и кад су најбољим изгледима ободрена, нису свакад довољна за успех у предузетцима и мање важности а камо ли онаковим, 
гди се ради о судбини и будућности једног народа. Искуство векова, историја целог света, па и историја и стара и нова нашег 
собственог народа, показује нам, да ту треба нешто више, него жеља, труди, и добра воља поједини предводитеља и њиови 
сатрудника. Ту треба гомила други околности, које све кад видимо састављене, ми у њима налазимо и преузносимо милост и 
подпору Божију, и називљемо их срећом, и право имамо, што их тако називљемо, јер кад дајемо то име и благима привременим, 
која немају ни трајање обичног човечијег века, колико више треба да називљемо срећом оне велике молости Божје, помоћу који 
се оснивају блага читави народа, и стварају спомени који никад не умиру, и износе на видик добродетељи, које и најпознијем 
потомству на углед служити могу.

Моји љубезни и верни! Свима нама познати су догађаји, који спомен данас прослављамо. Ако мисли наше пренесемо на 
стање Србије пре 50 година, и сравнимо га са садашњим нашим стањем, онда ћемо наћи више него што је потребно узрока за 
почитовање свију они којима смо, више или мање, обавезни за садашње наше стање.

Ово почитовање, ова благодарност, прелазиће од рода на род, и кад би се могла побојати, да ће у народу србском родољубље 
и  грађанска добродетељ и осећања свега што је лепо, красно и узвишено, до тог степена ослабити, да се и спомен велики 
заслуга и славна дела заменаре, онда би у безпристрасности историје нашли јемство вечитога спомињања и слављења оног, што 
је спомена и славе достојно. Немамо дакле ни најмањег узрока бојати се, да ће славна дела, која данас прослављамо, престати у 
народу нашем славити се. Но имамо да испунимо на овој светковини једну нарочиту дужност захвалности и спрам упокојени, 
и спрам још живећи честити родољубаца од год. 1815. Већа част између њи, неки пре, неки после, променише овај времени 
живот за вечни.  Сви они посејаше благословено семе, од ког плод једни и не видоше, а други га једва у тежком и мучном 
развитку његовом познаше, а ми сви данас уживамо тај плод у најлепшем његовом цветању. Свима дакле умрлим кажимо овде 
на овој великој обштенародној светковини из дубине нашег срца: „Бог да им душу прости и помилије“. А имена они редки 
остатака тог знаменитог времена, који се још у животу налазе, нек г. министер унутрашњи дела јавно прочита, те да им пред 
свима вама дадем у име моје и целога народа знаке захвалности и признателности, који ће њихове јуначке и родољубиве прси 
красити, докле Богу милостивом буде угодно оставити их међу нама.
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ТАКОВСКОГ УСТАНКА У ТОПЧИДЕРУ 1865. ГОДИНЕ

После подељења знакова захвалности живим, г. министер ће прочитати и имена они упокојени народни старешина и 
родољубаца, који су године 1815. узели поглавито участије у оним догађајима, а није им суђено било, да доживе данашње 
изјаве признателности од своји благородни сународника, па ћу наредити, да се породицама њиховим предаду сходни знаци 
благодарног спомена за доказ и мога личног и обштег народног уважавања.

То је, моји љубезни и верни, што сам желио казати вам. Нека милостиви Бог подари данас нама свима и над нашима 
отечстввом своју свету и штедру заштиту.

(Видов дан, год. V, бр. 57, 22. мај 1865)

Прилог 7: Здравица Његове Светлости народу:
Би л` ико могао и један часак двоумити, у чије здравље, и чију срећу и напредак, у дан славе педесето-годишње светко-

вине слободне Србије, намерава пити књаз Србски, кад се са пуном чашом у руци, а веселим срцем у грудима, са свога места 
диже? –

За цело, не може се ни помислити, да би ова здравица могла бити иком другом намењена, него Народу Србском, који 
– после толико у мраку и тами изчезнути столетја – данас своје полстолетње политичко биће слави.

И дан данашњи весело своје гране шири онај од неколико стотина година грм – лужњак, под којим је упокојеним мој 
светли Отац око себе покупио 1815-те године своје другове, да им у срца улије храброст за предузето ослобођење отаџбине. 
Онако, као што је онај, за србску историју знатни дуб своје гране у вис преко 90, а у ширину немало 100 стопа гордо распостр`о, 
онако, велим, нек би Бог дао, да се србског народа душевна крепост разграна и физичка снага распростре, како би, на свој 
понос, другим народима узор био.

Сви ћете се, уверен сам, одазвати са одушевљењем мојој здравици, која се у ово неколико речи састоји: У здравље и сјајну 
будућност Народа Србског! Нек под закриљем свемогућег Бога он постигне онај узвишени степен свог свестраног развитка, 
какав му нико више желети не може од Милошевог сина. – Живио Народ Србски!

(Видов дан, год. V, бр. 57, 22. мај 1865)

Прилог 8: Здравица којом је председатељ државнога савета г. Јован Мариновић одговорио на здравицу 
Његове Светлости:
Светли Господару!
Учесници ове велике народне светковине, којом је Ваша Светлост уплела нов накит у венац своји заслуга за Србију, - 

доживевши то срећно време да после толико векова тужне и плачевне прошлости можемо данас у слободној Србији, под мудрим 
закриљем Ваше Светлости весело и слободно славити спомен нашег политическог препорођења, - удостојени те велике чести, 
да на овај, за историју Србије знаменити дан делимо с Вама леб и со, и да седимо око Вас и Светле Госпође Књагиње за овим 
господским столом, који нас подсећа на некадашња славља наши краљева и наши царева, ми се сви, Господару, с радошћу и 
одушевљењем одазивамо Вашем племенитом гласу, и најусрдније Вам на Вашој родољубивој здравици благодаримо.

Наша радост, наше одушевљење, наше благодарности, Господару, само су скроман одјек искрени осећања целог народа 
Србског; јер и ако има браће која не могаше приликом ове светковине изнети на видик она срдачна осећања, која наша браћа 
Црногорци и њиов Светли и витешки Кнез тако лепо у овој прилици спрама нас показаше, опет за то, њиове су мисли данас с 
нама, њиове су најбоље жење за нас, и зацело Господару, нема здравице, која би Србским срдцима милија била и у којој би се 
жеље своју Срба боље и слађе спојавале, него што је здравица, коју данас у име народа Србског напијамо Вашој Светлости, за 
дуг и срећан живот Ваш, за дуг и срећан живот Светле Госпође Књагиње, и за неувениму славу имена Обреновића.

Ваша Светлости, живећи само за свој Народ, и налазећи своју срећу и славу у срећи и напредку Свога народа, ми не 
можемо ништа Вашем родољубивом срдцу милије и повољније пожелети, него испуњење они исти добри и узвишени жеља, 
које Ви мало час тако красноречиво, и на тако узбуђујући начин, у здравици Вашој изразисте. Нека дакле милостиви Бог те 
жеље Ваше испуни, па ће онда Србија заиста срећна бити, и Ваше ће име и подобним светковинама и иначе, од рода на род 
прослављати се, и глагодарности према Вашег спомена биће тако исто велике и једнодушне, као што је велика, искрена и 
непоколебима љубав, верност, оданост и поуздање, коима цео народ србски Вашу Светлост обгрљава.

Господо и браћо!
Испијмо дакле сваки своју чашу за здравље нашег дичног и обштељубљеног Књаза, основатеља ове народне светковине, 

за здравље Светле Госпође Књагиње, за овековечење династије и увеличање славе Обреновића, за испуњење свију господареви 
жеља, и као први услов тог, опет и још један пут за Његово постојано здравље и дуг срећан живот. Живио Књаз! Живила 
Књагиња.

(Видов дан, год. V, бр. 57, 22. мај 1865)
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Summary: MIROSLAV TIMOTIJEVIĆ

JUBILEE AS COLLECTIVE REPRESENTATION: THE CELEBRATION OF THE FIFTIETH ANNIVERSARY 
OF THE TAKOVO UPRISING IN TOPČIDER 1865

The first official jubilee was celebrated in the Principality of Serbia in 1865. It marked the fiftieth anniversary of the 
uprising staged on the Christian festival Cveti, in front of the church in Takovo in 1815. The event was declared one of 
the three national holidays in 1836 during the first reign of prince Miloš Obrenović. When he stepped down and the new 
dynasty came into power, official celebration of the festival was abolished. After he ascended the throne again, the day 
of the uprising in Takovo was once again pronounced a public holiday and was celebrated every year under the popular 
name of Serbian Cveti. The main structure of the annual celebration was given form in the capital, and the set pattern was 
followed to a smaller scale in all churches in the Principality.

The Jubilee was marked on the initiative of the then ruling prince Mihailo Obrenović and the State Council, in the 
organization of the officially appointed Council with the prince at the head. The motive for marking the jubilee was the then 
increasingly open aspiration for the promotion of the sovereignty of the Princedom, to which it did not have political right 
at the time. In accordance with those aspirations, the prince and the government tried to introduce the Order of the Takovo 
Cross, to be presented at the celebration to all surviving participants of the uprising. The idea was abandoned due to the 
opposition from the Ottoman Government and the disagreement of the European powers. The organization of the jubilee 
and the presentation of the Takovo Cross were not cancelled, but the medal was given the status of a memorial decoration, 
which later was not awarded until the outbreak of the Serbian-Turkish war ending in the proclamation of the sovereign 
Principality of Serbia.

As opposed to annual celebrations held all over the Principality, the celebration of the jubilee involved the organization 
of central manifestation and the formation of a unified chronotope, involving gathering together of the political body of the 
population at the same time and in the same place. 

As the fortification of the Serbian capital was still in Turkish hands, the celebration was held in Topčider, near Belgrade, 
in the area which already carried pronounced symbolic meaning. Apart from the court residence quarters and the court 
church, in the public area of Topčider, there was also a memorial drinking fountain of prince Miloš and the obelisk built 
in honour of his return to power. For the needs of the jubilee, the performative space of the celebration was transformed 
into new artificial reality through the construction of a number of temporary structures. In addition, the programme of the 
celebration was designed as a manifestation of collective representation of state-public body with prince Mihailo at the 
head. 

The celebration of the jubilee was considered to be an important event and much attention was paid to its becoming 
a part of collective memory. Information strategy of newspaper coverage was oriented towards patriotic feelings of the 
readership that they attended the celebration personally. Photographs of the festivity in the size of a calling card aimed to 
foster the same feeling. Soon after the celebration, an initiative was launched for the erection of a monument to mark the 
fiftieth anniversary of the uprising; however, it was realized only at the beginning of the following century when Prince 
Miloš’ Pavilion was built in Topčider Park. The cornice of the pavilion dome bears the inscription of the name of Mihailo 
Obrenović and the year 1865, clearly indicating the double memorial structure of the monument.
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